INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku - RODO - informujemy, iż:
przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Poniżej szczegółowe informacje z tym związane.
1. MZK w Łowiczu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz, (NIP 834 16 66 454 , dalej
Administrator) jesteśmy Administratorem Pana/Pani danych osobowych. Można się z nami
skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby, adres e-mail
podany na stronie: mzk.bip.lowicz.eu, lub telefonicznie 46 837 36 23.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw : e-mail : IOD@mzklowicz.pl lub
pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zawartych umów,
- procesu rekrutacyjnego,
- egzekwowania należności z opłaty dodatkowej,
- obserwowania i rejestrowania obrazu w autobusach miejskich oraz zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa pasażerów,
- przetwarzaniu danych osobowych pracowników (podstawa art. 6 ust. 1 pkt. a)
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
- Podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO),
- Wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
5. Państwa dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: kancelarie
prawne i komornicze, Urząd Miasta w Łowiczu.
6. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru gospodarczego.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji.
8. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo
danych możemy odmówić zawarcia umowy.
9. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pana/Pani danych na podstawie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowanej.

