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REALIZUJĄCYCH TRANSPORT PUBLICZNY

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju ulica
Przemysłowa 1 www.mzkjastrzebie.com

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr
119, str. 1) – zwane dalej RODO informujemy, iż Międzygminny Związek Komunikacyjny w
Jastrzębiu-Zdroju nadzoruje przestrzeń w pojazdach autobusowych
przy zastosowaniu
monitoringu wizyjnego.
Administratorem danych wynikających z prowadzonego monitoringu wizyjnego tej przestrzeni
jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy
Przemysłowej 1.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się:
•
•
•

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając pismo na adres
ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych MZK Jastrzębie-Zdrój.
Za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres:
mzk.iodo@mzkjastrzebie.com,
Telefonicznie pod numerem telefonu 721 129 450.

Celem przetwarzania danych jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w przestrzeni
objętej monitoringiem, a także ochrona własności pojazdów autobusowych i ruchomości M Z K ,
który stanowi prawny interes prowadzonego monitoringu. A zadaniem statutowym MZK jest
realizacja zadania publicznego jakim jest organizacja komunikacji zbiorowej oraz związanego z
nim prowadzenia działalności kontrolnej.
Podstawę prawną prowadzonego monitoringu wizyjnego terenu zewnętrznego stanowi
art. 6 ust.1 lit.f rodo oraz art. 6 ust.1 lit.e art. 6 ust.1 lit.b
Dane utrwalone na monitoringu wizyjnym przekazywane są jedynie firmie, która prowadzi bieżącą
obsługę monitoringu wizyjnego i ewentualnie mogą być przekazywane na wniosek organom
ścigania.
Zapisy utrwalone na monitoringu wizyjnym będą przetwarzane przez okres maksymalnie
3 miesięcy za wyjątkiem przypadków, gdy monitoring stanowi dowód w postępowaniu

prowadzonym na podstawie prawa lub może stanowić dowód w postępowaniu wówczas termin
ten może być przedłużony do czasu zakończenia prawomocnego zakończenia postępowania.
Stosowany monitoring wizyjny nie stanowi podstawy do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W związku z stosowanym monitoringiem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu
Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Stawki 2.

