Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 (określane jako
„RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W celu dalszego świadczenia Państwu usług za pośrednictwem serwisu internetowego oraz lepszego
dopasowania treści marketingowych, chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych oraz
zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z serwisu internetowego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze sp. z o.o., w tym zapisywane w plikach
cookies.

Kto jest Administratorem Państwa danych?
Administratorem bazy danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,
z siedzibą: 58400 Kamienna Góra, ul. Towarowa 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000071732, NIP 6140100176

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej
dobrowolnej zgody.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Dane przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania / żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych / żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez
ich właściciela.

Czy możemy przekazywać dane?
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze sp. z o.o. przekazuje Państwa dane jedynie
na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom).
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.

Do kogo można się zwrócić po dalsze informacje odnośnie przetwarzanych
przez nas danych?
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać do Inspektora Danych
Osobowych iod@pks-kamgora.com.pl , ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra, Polska.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail
na adres naszego Inspektora Danych Osobowych (adres e-mail: iod@pks-kamgora.com.pl) z adresu, którego
zgoda dotyczy.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze sp. z o.o. przetwarza Państwa dane
na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pliki cookie
Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące
go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

