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KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

(KLAUZULA RODO)

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,
Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Miejski  Zakład  Komunikacji  w  Toruniu  Spółka  z
ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Toruniu,  ul.  Sienkiewicza 24/26,  87-100 Toruń,  wpisana do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000406721, NIP 8790177233,
REGON 341227892, tel. 56 612 18 00, e-mail zaklad@mzk.torun.pl (dalej: MZK).
W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
iod@mzk-torun.pl.
MZK zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MZK jako administratora
danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i
rozpatrywania reklamacji,
- w celu wykonania umów zawieranych przez MZK z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi
podmiotami, z którymi MZK współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
-  w  celu  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  MZK  wynikającego  z  poszczególnych  przepisów
prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
-  w celu realizacji  procesu wyboru  najkorzystniejszej  oferty w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielnie zamówienia (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO)
Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których
usług korzystamy w ramach prowadzonej  przez nas  działalności  w postaci  banków,  firm informatycznych
dostarczających  nam  rozwiązania  informatyczne,  ubezpieczycieli,  agencji  reklamowych,  inne  podmioty
przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  a także
Gminie Miasta Toruń.
Państwa dane osobowe nie  będą przekazywane  do państwa trzeciego (kraju  spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
- do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów MZK jako administratora danych,
-  do  czasu  upływu  terminów  przedawnienia  związanych  z  realizacją  umowy,  z  którą  związane  jest
przetwarzanie danych osobowych,
- do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania,
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
Posiadają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie, lecz prawo to może podlegać
ograniczeniom z uwagi na przepisy prawa lub prawnie uzasadniony interes Administratora.
Posiadają  Państwo  prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  po  zakończeniu
postępowania, 
Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na
wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, 
Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, 
Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego
wniosku  w  formie  pisemnej  na  adres  siedziby  Administratora  z  dopiskiem  dane  osobowe  lub  w  formie
elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@mzk.torun.pl.
Posiadają  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa, w tym RODO.


