KLAUZULA INFORMACYJNA
E-bilet
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu
z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22, w Nowym Sączu 33-310, tel.: 18 473-68-00, adres
email: sekretariat@mpk.sacz.pl. Dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania
właściciela imiennej (spersonalizowanej) karty, informacje o uprawnieniach do ulg lub
bezpłatnych przejazdów, numer karty, daty i godziny sprzedaży oraz numery linii, w której
dokonano kasowań karty będą przetwarzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu w celach:
 wykonania usługi,
 reklamacyjnych,
 statystycznych
 windykacyjnych
 oraz w celach wynikających z przepisów prawa przewozowego, cywilnego,
finansowego i budżetowego.
2) Inspektorem ochrony danych w MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu jest Pai mgr inż. Dorota
Hebda kontakt możliwy jest pod numerem tel. nr. 18 473-68-16 lub adresem email:
iod@mpk.nowysacz.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu personalizacji karty miejskiej e-bilet
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, c. 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.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Punktu Obsługi Klienta
upoważnieni do personalizacji karty miejskiej e-bilet oraz pracownicy kontroli upoważnieni
do weryfikacji karty miejskiej e-bilet ;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres użytkowania przez
Panią/Pana e-biletu;
6) Posiada Pani/Pan 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 przetwarzani, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym, jednakże
niezbędnym do poprawnego wygenerowania karty miejskiej wraz z przypisaniem ulgi. Jest
Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości posiadania karty miejskiej e-bilet ;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane będą
przetwarzane w formie profilowania.
10) Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, co będzie wiązało się z utratą możliwości posiadania karty miejskiej
e-bilet.

