KLAUZULA INFORMACYJNA MKS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIELCU
(skarga / wniosek / reklamacja / odwołanie)
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 119, s. 1) – 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:
nr tel. 17 583 16 69, adres email: iod@mks-mielec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) tj. do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z art. 6 ust. 1 lit f) tj.
jeżeli przetwarzania jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora w celu wszczęcia oraz
przeprowadzenia postępowania w zakresie rozpatrzenia skargi, wniosku, reklamacji
lub odwołania.
4. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na
podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z MKS Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, których
Administratorem jest MKS Sp. z o.o. w tym Gminie Miejskiej Mielec, kancelarii prawnej,
firmie informatycznej wyłącznie w zakresie wskazanych celów przetwarzania danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 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 oraz jeżeli przetwarzanie odbyło się na
podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Niniejsze dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub
zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich do czasu ich przedawnienia.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, celem udzielenia odpowiedzi na
złożone pismo.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

