Ochrona danych osobowych
Infomacja dla osób fizycznych w przypadku pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą

W

związku z rcalizaqą

wymogów

Roąotądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(JE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2O16 r. w
sprańe ochrony osó fizycznych w związku z

i

w sprawie
swŃodnego przepływu takich danych oraz
uchyleńa dyrektywy 95l46/WE (ogólne
przstvarzaniem danych osobowych

rozporądzenie

o

ochronie danych ,,RODO"),
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6,26440
Skaryszew, któĘ akla rejestrorre prowadzi Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Wydziń XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000350902, wysokość
kapiułu zakładowego 9 000 000,00 żotych NIP:
'796Ą06-'7441, RECION 000617717 informuje o

zasadach przetwarzania Panstwa

osobowych

otal o

danych

prrysługująrych Pan§twu

prawach z §m związanych.

Poniższn zasady stozuje się począwszy od 25

prowadzenia dokumentacji
naliczenia, roz|icznuą podatków

Z

danych potrżebnych do realizacji obowiązków

prawnych Ędziemy korrystać:

a)

przez czas wykonania obowiązków,

pń\ilrra: art. 6 ust. l c) RoDo; podstawę tę
Ędziemy tnzywać obowiązkiem prawnym');
b) przsz czas, w którym przepisy nakazują nam

np, podatkowe (podstawa
prawrra: Ńowiązek pralvny) i kolejne 3 miesiące;
przechowywać dane,
lub

c)

przez czas,

Państwa dane osobowe

wykorzystujemy
(przstwarzamy) w następujących celach:

1) podjęcia na PanilPana żądanie dzialań

zmieruaiących do zawarcia umowy z nami
- przez czas potrzebny do zawarcia umowy, ńe
dhźej jednak niż rok od powzięcia,lzasadnionego
przekonania, że do zawarcia umowy nie dojdzie i
nie dłuzej ńżw 2lata od ich poryskania (podstawa

prawrB: alt. 6 u§t. 1 b) RoDo, pod§tawę tę
Ędziemy narywać w skrocie ,,wykonaniem
umowy");

2) sdy jest to niezĘdne do wykonania zawartej
między Paristwem a nami umowy
- przez czas potrzebny do wykonania umorłry (lub
innego zakończenia umo}vy) i kolejne 3 miesiące
(podstawa prarł,rra: art. 6 ust, 1 b) RODO, podstawę

tę Ędziemy nazywać w skrocie
umowy");

,,wykonaniem

3) wykonania ciązących na na§ obowipków
prawnych, np.:

a)

i

przechowywanie faktur oraz
wystawianie
dokumentów księgowych;
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie
i formie przewidzianych przepisami;
c) jeżeli jesteście Panstwo naszymi pracołvnikami

-

którym możemy ponieść

np, otrzymać karę finansową od urzędów
pństwonych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f)
RODO i kolejne 3 miesiące; podstawę tę Ędziemy
narywać 'na§zym prawnie

4)

W jakim celu, na jakiej podstawie i pzez jaki
cza§ pnetwanzamy Pństwa dane osobowe?

w

konsekwencje pr:ilłne niewykonania obowiązką

Jak pnetwarramy dane osobowe?

óowiązującymi przepi sami.

np.

wystawienia faktury i kolejne 3 miesiące (podstawa

interesem");

za ich wykorzystanie w spo§Ń bezpieczny, zgodny
z rrmową, jeżnli taką z Pństwem zawarliśmy, oraz

pracovrniczej,
składek oraz

udokumentowania wykonania tych óowiązków.

maja 2018 roku.

Jako PKS w Radomiu Sp. z o.o. w śriefle
przepisow jesteśmy administratorem Pństrra
danych osobowych. To ozllacz4 że odpowiadamy

i

uzasadnionym

i prawnej możliwości
pnez Państwa lub pzez
na§, co obejmuje m.in. sprzedaź lub własną
ustalenia, obrony

dochodzenia roszczeń

windykację naszych wierz}telności - (podstawa
prawlxr: nasz prawnie uzasadniony interes)

-

do

momentu przedawnienia Pństwa ewentualnych

roszczsń przeciwko rram bądiź do momenfu

łygaśnięcianasrych ewentualnych
przeciwko Pństwu i kolejne 3 miesiące;

roszczeń

5) marketingu bezpośredniego - przęz czas 3 lat

od ich

ostatniego wykorrystania

ptzez

nas

(podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony

interes);

6) tworzenia zestawień, analż i statystyk na
nasze pot zeby wewnętrzne; obejmuje to w

szczególności raportowanie, badania marketingową
planowanie rozwoju sprzedaży towarów i usfug,
prace rozwojowe \ry §y§temach informatycznych,
tworzenie modeli §tatystycznych (np. dotycących
ochrony przychodów) - pęśzczasistnienia na§zego

w ich
miesiące (podstawa

prawnie uzasadnionego interesu
przetwatzańa

i

kolejne

3

prawrn: nasz prawnie uzasadniony interes);

lń z nią

7) prowadzenia z Państwem korrcspondencji

w

zakresie wlnikająrym

z jej tresci

w

przrypadkacĘ gdy
z-lłiązanej, zarówno
występujecie w niej we własnl,rn imieniu, jak i w
imieniu ońb trzecich (np. Panstwa Pracodawry)
przez c7as, w którym treśćtej korespondencji ma
znaczęńe prawne dla nas, dla Pństwa lub osob, w
imieniu, których Panstrro §ystępujecie

-

(zastosowanie wtedy mają terminy określone w
punktach 1-5 powyżej), a w innych prrypadkach
przez okres 6 miesięcy od ostatniej korespondencji

w

sprawie (nasz prawnie llzasadniony interes,

Ochrona danych osobowych

Informacja dla osób fizycznych w przypadku pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą
urykonanie umowy, obońązek pra$ny ochrona
Panstwa Ąwotnych intereńw).
Z vryjątkiem sytuacji opisanych w rozdziale
,,Automa§czne podejmowanie decyzji", nię

dokonujemy profilowania Panstwa danych
(profilowanie

to

automatyczna analiza Panstwa
danych osńowych wykonywana elektronicznie -

przęz przezllraczonę do tego oprogramowanie).

W innych

przypadkach Pństwa dane osobowe
przetwaruarc Ędą wyłączńe na podstawie
wcześńej udzielonej zgńy w zakresie i celu
określonyrrr w treścitej zgńy.
JeŚli wyraĘ Pństwo zgodę na wykorzysĘrranie
swoich danych, treśćtej zgńy trlĄzie określać,w
jakim celuĘdziemy przrtsłarzać te dane.

Które dane nalezy nam podać?

Do zavłarcla rrmowy
Pństwa danych:

\ilymagalny podania pnez

imię i nazwisko,
Nr PESEL,
- Nr NIP,
- adres do koresponden{i
-

Podawanie danych przy zaułarcta urnowy nie jest
wymogiem ustawowym.

Dodatkowe informacje o danych osobowych

Zańerając umowę lub w czasie trwania umo\ły,
mogą Panstwo dodatkowo np, upoważńć nas do
weryfikacji wiarygodno§;i płatniczej w biurue
informacji gospodarczej, zanóńć dodatkowe

usfugi lub towary. JeśliĘdzie to łvyrnagało
wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż
opisany w §rnl dokumencie, brakujące informacje
uzupełnimy i przskuinmy, o ile to możliwe, przed

W

pozostałym zakresie
informacje o przetwarzaniu danych Zawarte w §m
dokumencie pozostaną aktualne.
Komu przekaanjemy Pństwa dane?

Pństwa dane przekazujemy:

czynności:

a)

naszTm agentolą agencjom reklamorvym i
innym podmiotom pośrednicąrymw sprzedazy
naszych usług i towarów lub organizacji akcji
rnarketingowych;

b) obsfugujągm na§ze sy§tęmy teleinformatyczne

udostępniająrym

teleinfonrratyczne;

nam

tlnrz@ńa

@wykonawcom wspierającym na§ np. w

sprzeda;Ę towarów lub wykory.waniu usfug przez

Patfunna zamówionych,

2)

badawczym

innym administratorom

danych

przetwaźającym dane we własnJm imieniu:
a) nasrym agentom, agencjom reklamowlm i
podmiotom współpracującym przy organizacji akcji
marketingolłych lń prry obsfudze Klienta - w celu

roiliczsńa należnych im łvynagrodzeń;

b) podmiotom prowadąrym działalnośćpocztową

lń

kurierską;

c) podmiotom prowadącym działalnośćplatńcą
Oanki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania
znłrotów na Parłstwa rzecz lub w celu zapełnienia
dnńania usługi Poleceńa Z"aplaĘ ;
d) podmiotom nablvającym wierzytelności - w

w4

e) podmiotom wspoĘracującym z narrń prry
ósłudze spraw księgowych, podatko*ycĘ
prawnych - w zakresie, w jakim mają własny
interes prawny w przetwarzaniu Panstwa danych

najczęfuiej

-

w celu wykazania w prrysźości,że

należycie wykonali swoje obowiązki rrmowne

wzgl$em nas bądź mogli przeciwko

nam

dochodzić roszczeń.

Dane z innych źródet
1) jeślipłacą Pństwo lub rry płacimy Pństwu za
pośrednictwem np. banku lub insĘtucji fiatniczej,

to wejdziemy w posiadanie informacji o t}m, z
jakiego konta, w jakiej ins§rtucji dokonali Panstrro
zapłaty bąłź,na jakie konto i do jakiej ins§rtucji

dokonaliśmy a§aty. Dane te będziemy
przenłarzać w celu sprawdzenia, czy płatność
zostda dokonana prańdłowo, jej zaksięgowania

rozliczeńą

aw

i

razie potrzóy także w celu

dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy,
vrypełnienie obońązku prawlego ciązącego na
administratorze), w celu usĘlenĘ dochodzenia i
obrony roszczeń orazw mlach tworzenia statystyk i
analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony
interes).

1) podmiotom przetwazającym dane w nasz}m
imieniu, uczestnicącym w wykonywaniu naszych

c)

działającyn na nasze zlecenie;

należnościw terminie;

(eśliich Państwo nie podadzą ńe zaurzemy
umo!vy). Dodatkowo możemy poprosić o dane
opcjonalne, które nie mają wpłynu na zawarcie
umowy, §eśli ich nie otr4mamy, nie Ędziemy
mogli ttp. dzwonić pod numer kontaktorły).

lub

@atkową rachunkową agencjom

razje niezapłacenia przsz Parłstwa naszych

-

uryskaniem danych,

obsfudze korespondencji cąy w procesie obsługi
Klięnta;
d) podmiotom świadcąrym nam usługi doradcze,
konsultacyjne, audytowe, poffs prawną

montażu sprzęą

2) możemy również pozyskiwać Panstwa dane z
ogólnie dostępnych rejestrów, ewidencji Ę. w
celach opisanych ponvzej (zawarcie/wykonanie
umolf,y, wykonanie ustawovrych obowiązków
rozliczeniowycb/archiwalnycĘ dochodze ńe ptzez
nas roszczeń lub obrona przed roszczeńami
Panstwa lub oŃb trzecicĘ marketing, prowadzenie
z Pństwem korespondencji);

Czy Pństwa dane trafią pazr
Obszar Gospodarczy (EOG)?

Europejski

Obecnie nie planujemy
Parlstwa
danych poza EOG (obejmujący Unię EuropejsĘ,

2

Informacja dla

Ochrona danycb osobowych

osłób

Norwegię, Liechtenstein

otazać,

i

fizycznych w przypadku pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą
Islandię). Ale może się
zdecydujemy o

że w przysńoki

przekazaniu danych poza EOG - rłryłączniew
zakresie, na jaki pozwalać nam Ędzie prilwo.
Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie dokonujemy profilowania ani automa§cznego
podejmowania decyzji.

Ptzyslugująpe Pań§twu uprawnienia

Mogą Państwo

ńoĘć do

nas wniosek (dotycący

danych osobowych) o:

l)

sprostowanie (poprawienie) niąrawidłowych

danych

2)

lń

uzupetnienie danych;

usunĘie

bezpodstawnie;

danych

ograniczenie przetwanania (wstrzymanie
operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonegowniosku);

4) dostęp do danych (miEdzy innymi: o informację
przetwarzanych przez nas danych, celach
przntutarzańa, odbiorcach danych lŃ kategoriach
odbiorców) oraz o kopię danych;

o

5) przeniesienie danych do innego administratora
danych lub do Panstwa.

wniosek

w

mogą PŃstwo skorzystać, składając

naszej siedzibie pod

adresem

w§kazan}m na końcu tej informacji lub w dowolny

inny sposob. Złoż*ńe przez Państwa wniosku
z Państwa podpisem ułatwi rĘm
Panstwa idenqfikację i może przyspiesryć zajńe
pisemnego

się Państwa wnioskiem.
Aby mić pe}vność, ze

ą Państwo

szcrególnych sytuacjach mogą Państwo w
dowolnym momenqie u.nięśćsprzeciw wobec
przntwarzania pvśz na§ Pań§twa danych
osobowych, jeślipodstawą
a danych
jest nasz prawnie uzasadniony interes 1Ń interes
publiczny. W takiej s}fuacji, po roryatrzeniu
Państwa wnioską nie Ędziemy już mogli

przetwarzać danych osobowych

objętych
sprzeciwem na tej podstawie, chlóa żn wylarinmy,
ż istnieją:

1) waźne prałvnie uzasadnione podsawy

do

przetwarzania danycĘ które według prawa uznaje
się za rndrzędne wobec Państwa intereńw, praw i
wolnosci,

przetwaftanych

3)

Z Ęch praw

W

uprawnieni do

ńożnńa urniosku, mozemy prosić o Nanie
dodatkowych informacji pozwalająrych rram
Panstwa uńerłtelnić. fukres każdsgo z tych praw

lub
2) @stawy do ustalenią dochodzenia

roszłzń.

lŃ

obrony

Zgoda
Jezeli wykorzystanieprzez nas Państwa danych nie

jest konieczne do wykonania umowy, realizaqi
obońązku prawnego lub nie stanowi naszęgo

prawnie uzasadnionego interesą możemy prosić o
wyrazenie zgŃy na określonę§posoĘ
wykorzystania Pństwa danych. Taka zgoda moźe
umozlirviać np. udostępnienie danych innym
podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub
automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Parństwa
dane i na Państwa Ędanie (dotycry to na prrykład
leasingowych,
towarzy§tw

firm

ubezpieczeniowych, kórych możemy b}rć
przedstawicielami). Udzieloą rram lub tym
podmiotom zgodę mogą Panstwo w każdej chwili
wycofać (nie Ędzie to wpływać na zgodnośćz
prawem wykorzystania Państwą danych przed
cofttięciem takiej zgody).

oraz rytuacje, w których 11gżna z nich skorzystać,

Skarga

uprawnienia mogą Panstwo skorzystać, zależpć

}vlają Państwo prawo wnieśćskargę do Prezesa

wpikają

z

z

prząisów prawa. To,

którego

Ędzie np. od podstawy prawnej wykorzys§rrania
przez nas Państwa danych oraz od celu ich
przetwarzania. Oznacza to, żę w niektórych
przypadkach Ędziemy mogli odmówić
ułrzględnienia Paristwa wniosku. W takich

przypadkach wyjasnimy Państwu motywy naszej
del;ryąi i podamy jej podstawę prawĘ. W kżdym
prrypadku b$ziemy niezwłocznie udzielać

Panstwu niezĘdnych wyjŃnień
wykonJ,waniu Państwa praw.

i

pomocy w

Urzędu Ochrony Danych OsŃowycĘ jeżpli
uważją Pństwo, że ptzstw

atzanlie

osoboxych nan§za przepisy prawa.

Pństwa danych

Kontakl i informacje
Nasze dane kontaktowe (adres korespondenryjny):

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Radomiu Sp. z o.o. ul. 1905 Roku 47, 264Oa
Radom

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą
Państwo w dowolnym momencie wnieśćsprzeciw
wobec przetwarzania Pństwa danych na potrzeby

marketingrr bezpośredniego.

Po

przyjęciu

wniosku w tej sprańe jesteśmyzobowiązani do
zaprzesĘnia przetwarzania danych w tym celu,

§,Tj-..ifiliffi
3

