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INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRZY NIE PROWADZĄ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH, 

KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I 

PODLEGAJĄ WPISOWI W C E I D G, A TAKŻE WSPÓLNIKÓW 

SPÓŁEK CYWILNYCH – KTÓRZY ZAWARLI Z Międzygminnym 

Związkiem Komunikacyjnym  UMOWĘ oraz dla osób 

zwracających się  pismem do MZK 

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju                    

ul. Przemysłowa 1 Jastrzębie-Zdrój                            

www.mzkjastrzebie.com 

1. W związku z realizacją niniejszej umowy konieczne może być przetwarzanie danych 
osobowych (art. 4 pkt.2 RODO ), jeżeli na przykład stroną tej umowy jest osoba fizyczna, bądź 
gdy zachodzą inne okoliczności do przetwarzania danych osobowych.  

2. Ze względu na obowiązek wynikający z artykułu 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) – zwane dalej RODO,    w związku z motywami 
nr: 61, 63 i 65 RODO, Zarząd MZK Jastrzębie-Zdrój, który decyduje o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym z siedzibą w 
Jastrzębiu-Zdroju przy  ulicy Przemysłowej 1, przedstawia informacje, iż: 

3. Administratorem Państwa danych osobowych (art.4 pkt 7 RODO) – zwana dalej 
Administratorem jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 
przy  ulicy Przemysłowej 1. 

4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się: 

• Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mzk.iodo@mzkjastrzebie.com 

• Telefonicznie pod numerem telefonu 721 129 450.  

5. Przetwarzane przez Administratora Państwa dane realizowane są w celach: realizacji  umowy, 
właściwego rozliczenia i wystawienia dokumentacji rozliczeniowej, odpowiedzi na pisma 
wpływające do MZK. 

6. Podstawą prawną legalizującą przetwarzane przez Administratora dane jest  art. 6 ust. 1 lit. B 
i lit. C-RODO w związku z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. tj. z dnia  9 lutego 
2017r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.), 

7. Odbiorcą Państwa danych w związku realizacją celu przetwarzania są lub mogą być: 

• Organy podatkowe w zakresie realizacji obowiązku między  innymi plików JPK,  

• Organy ścigania, Sądy powszechne, Komornicy Sądowi na uzasadniony wniosek, 

• Firma informatyczna realizująca obsługę bieżącą informatyczną MZK, 

• Firmy informatyczne realizujące dostawę licencji na oprogramowanie i prowadzący jej 

bieżącą obsługę, 

http://www.mzkjastrzebie.com/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts


• Organy kontroli w ramach uprawnień kontrolnych. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy,          
a także przez okres archiwizowania dokumentacji określonej w odrębnych przepisach jednak 
nie dłużej niż okres gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń. 

9. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z siedzibą w Warszawie przy 
ulicy Stawki 2.   
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