
 

KLAUZULA INFORMACYJNA MKS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIELCU 
(monitoring wizyjny) 

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,  

str. 1) (zwanego dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Komunikacja Samochodowa 

Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, nr tel.17 583 77 33, adres email: sekretariat@mks-

mielec.pl. 

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się  po 

numerem tel. 17 58 31 669 lub iod@mks-mielec.pl.  

3. Monitoringiem wizyjnym w  Spółce objęto autobusy miejskie, a monitoringiem wizyjnym 

i dźwiękowym przestrzeń w obrębie  kabiny kierowcy. 

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie monitorowanym (pasażerów, kierowców), w tym  

bezpieczeństwa w transporcie publicznym, ochrony mienia,  zapewnienia możliwości 

identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków komunikacyjnych oraz ustalenia sprawców 

czynów niedozwolonych oraz incydentów naruszeń prawa. 

5. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  

o ochronie osób i mienia, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe,  

art.22²  Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust.1 lit. f  RODO. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony 

prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z 

prowadzonym postępowaniem;  lub  innym podmiotom, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z  MKS Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, których 

Administratorem jest MKS Sp. z o.o. tj. kancelaria prawna, firmy serwisujące monitoring. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do treści swoich  danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych; w 

granicach określonych w przepisach prawa. Realizacja dostępu do danych osobowych nie 

może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą. 

8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości 

nagrań), maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 

prowadzonego na podstawie przepisów prawa. Po upływie ww. okresów uzyskane w 

wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile 

przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania  

w środkach transportu w ramach realizacji przewozów pasażerskich w komunikacji 

miejskiej. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
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