Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Od 25 maja 2018 r., zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). W celu świadczenia usługi przewozu
na zasadzie imiennego biletu okresowego (miesięcznego) potrzebna jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Niniejszym, informujemy o:
1)

prawie do cofnięcia zgody
Wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez MARPOL s.j. W. Małek, R. Małek może być w każdej chwili

cofnięta.
2)

informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest MARPOL s.j. W. Małek, R. Małek z siedzibą w Gródku N. Dunajcem, Jelna 32 .

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy przewozu na zasadzie biletu okresowego (miesięcznego).
3)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Firma MARPOL s.j. W. Małek, R. Małek wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym mogą Państwo się skontaktować pod

numerem telefonu18 441 76 47, za pośrednictwem poczty email: biuro@marpol-bus.com.pl bądź poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby.
4)

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Nabywając bilet miesięczny zobowiązani są Państwo do podpisania w siedzibie firmy MARPOL s.j. W. Małek, R. Małek lub u kierowcy

dobrowolnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy przewozu odbywającego się na
podstawie zakupionego biletu miesięcznego. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług
przewozowych na podstawie biletu miesięcznego i przewóz będzie mógł się odbywać tylko wyłącznie na podstawie zakupionego biletu
jednorazowego. W celu zakupu biletu miesięcznego firma MARPOL s.j. W. Małek, R. Małek pozyskuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko,
adres, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer legitymacji wraz ze zdjęciem, ewentualnie numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
5)

Przysługują Państwu następujące prawa:

•

prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,

•

prawo do poprawiania danych

•

prawo usunięcia danych

•

ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania

•

prawo do przenoszenia danych bezpośrednio innemu podmiotowi

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

•

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

6)

Informacja o dobrowolnym podaniu danych .
Podane przez Państwa dane osobowe firma Marpol s.j. może przekazać innemu podmiotowi upoważnionemu na podstawie przepisów

prawa, w tym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego w związku z realizacją „umowy w sprawie określenia szczegółowych,
zasad przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązkowych ulg ustawowych”, w szczególności w związku z przewidzianą w
przedmiotowej umowie kontrolą prawidłowości stosowania przez „MARPOL s.j.” obowiązujących ulg ustawowych.
W związku z powyższym, zapoznałem się z postanowieniami i informacjami zawartymi w niniejszym oświadczeniu i wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z zakupem i obsługą biletu okresowego (miesięcznego).
Imię, Nazwisko (czytelne), …………………………………………
Nr dowodu osobowego Pasażera:.......................................................
Nr Legitymacji / albumu ..................................................................

....................................................
(data oraz własnoręczny/czytelny podpis Pasażera)

