Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna”
w Chrzanowie
32-500 Chrzanów Al. Henryka 20
tel./fax (32) 627-61-38
email: biuro@zkkm.pl
Chrzanów 25.05.2018 r.
Klauzula informacyjna
dla osób składających wszelkiego rodzaju skargi, wnioski i zgłaszających roszczenia
odszkodowawcze
Zgodnie z art. 13 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1),
dalej zwanym RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Komunalny „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail iod@zkkm.pl, tel. 32 627 61 38 wew.15
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia
Pani/Pana żądań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeśli dotyczy umowy przewozu), a w
pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. c), d), i e) RODO i innych obowiązujących przepisów
prawa.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty świadczące usługi prawnicze,
- archiwiści,
- firmy ubezpieczeniowe,
- podmioty, których działania mają związek z żądaniem i ich stanowisko jest niezbędne do
rozpatrzenia wniosku,
- inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia żądania, a
po jego rozpatrzeniu przez okres 10 lat.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww.
praw zawiera RODO.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania będzie skutkować
odmową rozpatrzenia wniosku.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym
również w formie profilowania.
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