Klauzula Informacyjna RODO
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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO lub Rozporządzenie oraz Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informuję, że:
1.
2.
3.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach.
W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych: adres
korespondencyjny - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 59, 40-085
Katowice; e-mail: iod@pkm.katowice.pl; tel.:32 493 10 14.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:


4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:



5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Realizacji i weryfikacji uprawnień do korzystania z biletu R-1,

Układ Zbiorowy Pracy z dnia 22.04.2003r
Umowa z ZTM dotycząca sprzedaży elektronicznych biletów R-1

Dane osobowe mogą być udostępniane: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Dane osobowe mogą być udostępniane organom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie
obowiązującego.
Dane będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie usunięte.
Osoba uprawniona ma prawo dostępu do danych osobowych, ma prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Osoba uprawniona ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze
przetwarzanie swoich danych osobowych.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
zgody.
Osoba uprawniona ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez osobę uprawnioną prawidłowych danych osobowych jest warunkiem Wydanie biletu specjalnego R1.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o którym mowa w art. 22.

Po przekazaniu danych z wniosku przez Pani/Pana pracodawcę do Zarządu Transportu Metropolitalnego w zakresie
kategorii imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr karty ŚKUP :
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitarnego (ZTM), z siedzibą przy
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: metropoliaztm.pl
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email: iod@metropoliaztm.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) Realizacji i weryfikacji uprawnień do korzystania z biletu R-1,
b) Ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jeżeli takie wystąpią.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) niezbędność przetwarzania do zrealizowania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b
rozporządzenia) wymienionych w celach przetwarzania,
b) niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia).
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji
papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla ZTM.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia umowy na sprzedaż biletów R-1 lub do
wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub na czas ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń .
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji i weryfikacji uprawnień do korzystania z biletu R-1.
Konsekwencją niepodania danych jest nierozpatrzenie wniosku i brak możliwości uzyskania uprawnienia do
korzystania z biletu R-1.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o którym mowa w art. 22.

