INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Kamiennej Górze sp. z o.o.
DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z:
ROZPORZĄDZENIEM 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kamiennej Górze spółka z o.o.(zwane dalej PKS Kamienna Góra) przetwarza
informacje pasażerów korzystających z przewozów na podstawie imiennych biletów
miesięcznych, tworząc bazę danych tych osób. Wśród tych informacji mogą pojawić
się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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 (dalej nazwa RODO), mają
charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia
właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede
wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych
określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane
bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze sp. z o.o.,
numer NIP: 614-01-00-176, numer REGON: 230443624. Z Administratorem
można się kontaktować telefonicznie: tel: +48-75-7442021, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Towarowa 43 lub email:
sekretariat@pks-kamgora.com.pl.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (PKS
Kamienna Góra)
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PKS Kamienna Góra
polegają na oferowaniu klientom usług w postaci imiennych biletów
miesięcznych na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.
Sprzedaż tych usług uzależniona jest od dobrowolnego udostępnienia przez
klientów swoich danych osobowych na specjalnych drukach pn.: „Formularz
zgłoszeniowy na EBiM-kartę /elektroniczny bilet miesięczny/. Brak zgody na
udostępnienie tych danych jest jednoznaczny z brakiem możliwości
świadczenia przez PKS Kamienna Góra ww. usługi.

4. PKS Kamienna Góra nie udostępnia jakichkolwiek pozyskanych od klientów
ich danych osobowych żadnym osobom bądź podmiotom trzecim,
a przetwarzanie tych danych jest niezbędne jedynie w celu świadczenia przez
PKS Kamienna Góra usług zgodnie z przedmiotem swojej działalności
gospodarczej.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
świadczenia przez PKS Kamienna Góra usług zgodnie z przedmiotem
prowadzonej działalności gospodarczej, jak również w celach statystycznych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przez PKS Kamienna Góra przetwarzane
przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów PKS
Kamienna Góra, o których mowa w pkt. 2 i 3.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych (wiąże
się z zaprzestaniem świadczenia usługi pn. „imienny bilet miesięczny”),
 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez
PKS Kamienna Góra Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych
innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać
w oficjalnym tekście RODO na stronie internetowej pod adresem: https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
 kontakt telefoniczny - tel.: +48-75-7442021
 e-mail : iod@pks-kamgora.com.pl,
 kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-400 Kamienna
Góra, ul. Towarowa 43
PKS Kamienna Góra dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Więcej informacji na ten temat znajdzie Pani/Pan pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:
32016R0679&from=EN

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

