
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27/04/2016 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) (Dz. Urz. UE L 119/1), dalej jako „RODO, informujemy, iż: 

1/ Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Koninie  

Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, NIP: 665 301 53 81, KRS: 0000742964 (dalej jako: 

„MZK Konin” lub „Administrator”); 

2/ z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod w/w adresem siedziby, telefonicznie pod  

nr (63) 242-89-42 lub mailowo na adres e-mail: sekretariat@mzk-konin.com.pl; 

3/ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 

się pisemnie, na adres siedziby Administratora, telefonicznie pod nr (63) 242 89 42 wew. 62 lub 

mailowo na adres e-mail: iod@mzk-konin.com.pl; 

4/ Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) i f) RODO w celu: 

a) wykonywania obowiązków wynikających z zawierania umów, 

b) wykonywania obowiązków wynikających z wystawiania i przechowywania faktur oraz 

dokumentacji księgowej i podatkowej, 

c) otrzymywania korespondencji poprzez pocztę tradycyjną i elektroniczną, 

d) merytorycznej obsługi dostarczonych wniosków, skarg i próśb, 

e) prowadzenia fanpage MZK Konin na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach  

oraz na zasadach określonych przez Facebook, 

Dane osobowe w postaci wizerunku (monitoring wizyjny) zbierane są w celach wynikających  

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MZK Konin, jako Administratora danych 

tj. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i pasażerów oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia 

roszczeń i rozpatrywania reklamacji; 

5/ dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu wyłącznie podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym organom 

państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu 

osobowych terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem, a także innym odbiorcom na 

podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych lub stosownych upoważnień; 

6/ Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  

ani do organizacji międzynarodowej;  

7/ Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zrealizowania poszczególnych prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora, upłynięcia terminów przedawnienia związanych  

z realizacją umowy, upłynięcia terminów przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. W zakresie monitoringu Administrator będzie przetwarzał zgromadzone dane osobowe 

na nagraniach przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, termin ulega przedłużeniu  

w przypadku, kiedy nagranie stanowi dowód w postępowaniu sądowym;  

8/ przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. Wskazujemy jednak, iż Administrator może odmówić realizacji 

żądania w przypadku istnienia dalszej podstawy prawnej do przetwarzania danych, o czym zostanie 

Pan/Pani poinformowany w odpowiedzi na żądanie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9/ podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi 

zawarcie umowy, wystawienie faktury, odpowiedzi na korespondencję, dokonania przelewu; 

10/ Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, 

w tym profilowaniu przez MZK Konin.  
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