OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PREZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZOWANĄ USŁUGĄ
PRZEWOZU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) (Dziennik Urzędowy UE L 119) dalej - RODO informujemy,
że:
I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Tczewskiej 20,
83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 30 01, email: mzk@mzk.starogard.pl
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl
III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako podmiocie,
któremu powierzone zostały zadania własne gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego tj., przewozu pasażerów, sprzedaży i
kontroli biletów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz Uchwały
Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Następnie Państwa dane osobowe będę przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
IV. Odbiorcy danych
Prowadzenie kontroli biletów, pobieranie należności za przewóz oraz opłat dodatkowych i specjalnych Administrator powierzył w drodze
cesji wierzytelności, na podstawie zawartej umowy, przedsiębiorstwu P.U.H ROMA Roman Zaborowski, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
przy ul. Paderewskiego 6/15. Ponadto dostęp do danych osobowych mogą mieć:
a) inni usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych
dla Administratora tj. podmioty zapewniające utrzymanie systemów informatycznych, podmioty zapewniające zewnętrzną obsługę w
zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji.
b) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności Policja lub inne organy
porządkowe, prokurator, sąd.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do windykacji należności, nie dłużej niż do momentu przedawnienia
roszczeń wynikających z tego tytułu tj. minimum przez rok licząc od końca roku, w którym opłaty za przejazd powinny zostać uiszczone
oraz z zachowaniem terminów wynikających z innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do
celów archiwalnych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji dokumentów
oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją Kancelaryjną – przez okres wskazany w tym dokumencie licząc od końca roku,
w którym zakończono czynności w Państwa sprawie.
VI. Przysługujące prawa
Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych, przy czym wystąpienie z żądaniem do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa
na obowiązek wniesienia opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,
d) usunięcia danych.
VII. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2.
VIII. Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z realizacji obowiązków nałożonych na
Administratora przepisami prawa. Zgodnie z prawem, w razie odmowy zapłacenia należności za przejazd, Administrator jest uprawniony do
żądania okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego. Konsekwencja niepodania danych jest możliwość
skierowania sprawy do wyjaśnienia przez służby porządkowe.
IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

