RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o. o. w Jarosławiu, 37 – 500 Jarosław ul. Zamkowa 1,
adres e-mail: mzk@jaroslaw.pl tel. 166214383.
1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy
z Administratorem w zakresie świadczonych przez niego usług, dla której przetwarzanie
takich danych jest niezbędne.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją
niniejszej umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy i mogą
być przetwarzane:
• w zależności od rodzaju usługi – polega na korzystaniu z oferowanych przez Administratora
usług przewozowych, zakupu biletów, korzystania z usług należącej do Spółki stacji paliw,
wynajmu autobusów oraz innych usług świadczonych przez Spółkę w ramach prowadzonej
przez nią działalności gospodarczej;
• w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
• w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym;
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, o których wyżej mowa,
wynikają z powiązań powstałych na skutek nawiązanych z Panią/Panem relacji handlowych
(m.in. jako Klientami lub Kontrahentami Administratora) i obejmują działania kontaktowe,
marketingowe, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do celów analitycznych
i statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora oraz dochodzenie roszczeń
i obronę przed ewentualnymi roszczeniami.
Prawnie uzasadnione interesy dotyczą również zapewnienia bezpieczeństwa na należących
do Administratora obiektach i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w autobusach.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO (w zakresie zawarcia lub wykonania zawartej umowy, której pozostaje Pani/Pan
stroną); art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych
nałożonych na Administratora); w celu i w zakresie niezbędnym dla potrzeb pobrania opłaty
dodatkowej art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (w zakresie zadań realizowanych w interesie
publicznym oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017r. Poz. 1983 z późn. zm.); oraz art. 6

ust. 1 lit. f) RODO (w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora).
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.
W przypadku osób zobowiązanych do zapłaty opłaty dodatkowej, odmowa podania danych
spowoduje ujęcie podróżnego i niezwłoczne oddanie go w ręce Policji lub innych organów
porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia
czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom świadczącym na rzecz
Administratora usługi, m.in. w zakresie pomocy prawnej oraz obsługi systemów IT.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również operatorzy pocztowi, bankowi
oraz kurierzy, a także firmy kontrolujące. Administrator może nadto ujawnić Pani/Pana dane
innym podmiotom, zapewniającym odpowiedni stopień przestrzegania przepisów o ochronie
danych – zgodnie z celami ich przetwarzania – jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez te podmioty będzie niezbędne do wykonania nałożonych na nie
obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres w którym mogą się ujawnić potencjalne
roszczenia związane z umową, nie dłużej jednak niż do końca okresu przedawnienia tych
roszczeń.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
10.Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

