
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o. o. w Tarnowie  

 
Drogi Kliencie,  
  
Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz stosując się do Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 chcielibyśmy przekazać Ci informacje dotyczące 
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych  
  
1. Administrator danych osobowych  

  
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Tarnowie,   
ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów, tel. 14 630 06 20,www.mpk.tarnow.pl, e-mail: mpk@mpk.tarnow.pl .  
  
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych  
  

Nadzór na prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o. o.   
w Tarnowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisząc na adres:  
skibamarek@vp.pl 

  
3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna  
  
Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy, realizacji czynności reklamacyjnych, 
prowadzenia rozliczeń finansowych na podstawie Art. 6 ust 1 litera b)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r. Możemy też przetwarzać Twoje dane osobowe w celach: marketingu produktów i usług, których 
dostawcą jest Administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy 
jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością– podstawa 
prawna Art. 6 ust 1 litera f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   
27 kwietnia 2016 roku.   
  
4. Prawa osoby, której dane dotyczą  

  
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. 
Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
  
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz również prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
  

5. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom w tym do państw trzecich  

  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zasadzie tylko przez nas. Może się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie 
Twoich danych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy (np. firmie kurierskiej, biuru rachunkowemu, firmie 
hostingowej oraz osobom współpracującym z nami). Powierzenie takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych 
danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.   
  
Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią 
odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

  
6. Okres przechowywania danych   

  
Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym 
zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu 
prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.  

  
7. Profilowanie   

                     
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.                                                                   
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