Klauzula informacyjna w Intertrans PKS S.A
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intertrans PKS S.A z siedzibą w Głogowie
(67-200), przy ul. Piastowska 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000081917, NIP 6931856002 , Nr REGON 390688876, kapitał zakładowy:
1 500 000,00 zł
2) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji usług oferowanych przez Intertrans PKS S.A,
• realizacji umów zawartych z Intertrans PKS S.A
• wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
• rozpatrzenia reklamacji, udzielenie odpowiedzi na zapytanie,
3)Podstawy prawne przetwarzania danych:
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art.
6 ust. 1 lit. b) RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4) Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów:
• dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)
• dane identyfikacyjne
• numer rejestracyjny pojazdu
5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących odbiorców:
• podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi IT, w tym hostingu danych i usługi
poczty elektronicznej,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi telekomunikacyjne.
• firmy dostarczając pocztę, przesyłki, uprawnione organy państwowe i publiczne.
6) Podawane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla
których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego
przechowywania. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celu przetwarzania. Jeżeli
udzielił Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy je dopóki nie
zgoda nie zostanie cofnięta. Dane objęte dokumentacją księgową i rachunkową przetwarzamy przez okres
pięciu lat od zakończenia roku podatkowego, w którego dany dokument dotyczy.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji
obowiązków Administratora Danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy
kontaktować się kierując korespondencje na adres e-mail: sekretariat@intertranspks.com.pl
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy
lub usługi.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
w Intertrans PKS S.A
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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 (Dz. Urz.
UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:
1. Na terenie firmy Intertrans PKS S.A funkcjonuje systemu telewizji dozorowej (monitoring),
umożliwiającego rejestrację obrazu. Monitoring obejmuje budynki i teren do nich przyległy.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu jest firma
Intertrans PKS S.A w Głogowie, ul. Piastowska 5, tel. 768334321,
e-mail:sekretariat@intertranspks.com.pl
3. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z
wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, obiektów i
informacji przetwarzanych przez Intertrans PKS S.A
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni lub do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu
może stanowić dowód w tym postępowaniu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych w art. 15 RODO
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO.
8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą też podane
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10.
Aby skorzystać z przysługujących Pani/ Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć
pisemne żądanie na adres Intertrans PKS S.A . Jeżeli żądania nie zostanie spełnione, Osoba
uprawniona Intertrans PKS S.A poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14
dni od jej wpływu.
Akceptuje powyższe warunki.
Podpis klienta

……………………………………

