Informacja o zasadach przetwarzania danych osób naruszających przepisy

RODO-3

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. - siedziba: 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle'a 71 (dalej:
MZK w Malborku Sp. z o.o.), KRS: 0000002837, NIP: 5790007340, REGON: 192529622, tel./fax. (55) 647 85
50, e-mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl jest Administratorem danych osobowych, w których posiadanie wszedł
wskutek dokonywania kontroli osób korzystających z przejazdu taborem MZK w Malborku Sp. z o.o. w okolicznościach naruszających przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz postanowienia „Regulaminu przewozów”.
2) MZK w Malborku Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na
następujących podstawach prawnych:
•

w celu zapewnienia przestrzegania przez pasażerów korzystających z usług MZK w Malborku Sp. z o.o.
w zakresie przejazdów taborem komunikacji miejskiej postanowień obowiązujących regulacji prawnych,
tj. ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo Przewozowe i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu
osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz „Regulaminu przewozów MZK w Malborku Sp. z o.o.” (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b, e RODO);

•

w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

•

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

•

w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w autobusach wykorzystywanych do przewozów pasażerskich i na terenie administracyjnym MZK w Malborku Sp. z o.o. oraz poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego na obszarach i w miejscach oznaczonych tablicami informacyjnymi;

3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK w
Malborku Sp. z o.o., w tym profilowaniu.
4) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
•

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

•

sprostowania (poprawiania) danych,

•

wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych),

•

usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

•

do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),

•

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21
RODO).

5) Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez MZK w Malborku Sp. z o.o. narusza przepisy RODO.
6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
•

przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;

•

w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem
konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń
lub obrony przed roszczeniami.

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające
obsługę informatyczną naszej Spółki, podmioty dokonujące kontroli biletowych, podmioty wyspecjalizowane w
windykacjach należności.
8) Administrator Danych deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
•

telefonicznie: (55) 647 85 50

•

drogą elektroniczną: mzk-mk@mzk.malbork.pl

•

osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Prezes Zarządu MZK w Malborku Sp. z o.o.

