ZLECENIE PRZEWOZU OSÓB

Kamienna Góra dnia. _____________
ZLECENIODAWCA :
imię i nazwisko:

_______________________

adres:

_______________________

NIP:

_______________________

tel.

_______________________

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Kamiennej Górze sp. z o.o.
ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra
Dział Przewozów Pasażerskich

Zamawiam autobus o pojemności ________ miejsc
w celu przewiezienia ________________________________________________________________
(określenie rodzaju grupy podróżnych)

Autobus należy podstawić dnia __________________ o godz. _____________
Dokładne miejsce podstawienia

_________________________________________________
_________________________________________________

Zwolnienia autobusu nastąpi dnia _______________ o godz. _____________
Trasa przejazdu:___________________________________________________________________
Inne uwagi:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Uzgodniona cena za usługę _____________ słownie _____________________________________

___________________________________
podpis zleceniodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH ZNAJDUJE SIĘ NA DRUGIEJ STRONIE ZLECENIA

UWAGA:
Maksymalny czas aktywności kierowcy może wynosić 13 godzin na dobę.
Maksymalny czas prowadzenia autokaru 10 godzin na dobę.
Minimalny czas odpoczynku kierowcy musi wynosić 11 godzin na dobę.

ZLECENIE PRZEWOZU OSÓB

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 (RODO), informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Kamiennej Górze spółka z o.o. adres: ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna
Góra
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@pks-kamgora.pl
3. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :
 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy świadczenia
przewozu , której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą,
 art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w tym prowadzenia rozliczeń finansowo-podatkowych
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność
odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora,
członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT
Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora,
podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi
prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków
wynikających z zawartych umów powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom
uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez
Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu
przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż
przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać
zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie
do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów o których mowa w pkt. 4) jest
dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia
i realizacji umowy świadczenia usług.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

UWAGA:
Maksymalny czas aktywności kierowcy może wynosić 13 godzin na dobę.
Maksymalny czas prowadzenia autokaru 10 godzin na dobę.
Minimalny czas odpoczynku kierowcy musi wynosić 11 godzin na dobę.

