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jest

Miejskie

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: IODO@mpk.legnica.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(DZ. Urz. UE L 2016), w związku z:
1. Niezbędnym i prawidłowym zawarciem i wykonaniem zawartych między stronami
umów, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na
żądanie osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit. b):
− umów przewozowych,
− umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
− wszystkich pozostałych umów związanych z prowadzoną działalnością,
2. Realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj. :
− realizacją obowiązków spoczywających na pracodawcy względem
pracowników i byłych pracowników,
− realizacją obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski,
− realizacją obowiązku wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów
księgowych i podatkowych,
− realizacją usługi przewozu,
− realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów,
3. Koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj. :
− w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez zastosowanie
monitoringu w pojazdach i obiektach,
− w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli
takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób
trzecich,
4. Uzyskaniem od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili realizacji zadania,
do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się
lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z umową lub zadaniem
dla którego zebrano dane osobowe. Ponadto Państwa dane osobowe w postaci Państwa
wizerunku będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż
przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia zapisu nagrania, a w przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej
jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora,
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne,
podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć
informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług
marketingowych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe,
ubezpieczyciele, a także inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Administrator dokłada wszelkich starań, zapewniając środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

