Klauzula informacyjna na wystawionym mandacie
Wypełniając obowiązek informacyjny, w tym wynikający z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Opola, ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, tel. 77 4511800
– Organizator publicznego transportu zbiorowego.

2.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@um.opole.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu: realizacji ustawowych
uprawnień związanych z uzyskaniem odpłatności za przewóz, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo Przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), w tym nałożenia opłaty dodatkowej, rejestracji wpłat, archiwizacji
dokumentów księgowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 ze zm.) oraz podjęcia czynności windykacyjnych zmierzających do egzekucji należności, w tym za pośrednictwem
sądów powszechnych i egzekucji komorniczej dochodzenia należności, na podstawie przepisów kodeksu postępowania
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.).

4.

Uzyskane od Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 3, ujęte na wezwaniu do zapłaty
opłaty dodatkowej, należą do kategorii tzw. danych zwykłych.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole – Przewoźnik działający na zlecenie
Organizatora publicznego transportu zbiorowego;
 podmioty, którym zlecone zostanie serwisowanie systemów informatycznych;
 podmioty, którym zlecona zostanie windykacja należności na etapie przedsądowym, postępowania sądowego i
postępowania egzekucyjnego;
 operator pocztowy, któremu zlecone zostanie doręczenie kierowanej do Pana/Pani korespondencji.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności przez okres
wskazany w ustawie Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), przepisów prawa w zakresie przechowywania
dokumentacji księgowej, archiwizacji oraz przepisów prawa odnoszących się do przedawnienia roszczeń wynikających z
Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy termin
przedawnienia został przerwany, o czas przerwy oraz gdy sprawa jest w toku postępowania sądowego lub egzekucyjnego,
na czas trwania tych postępowań.

7.

Posiada Pani/Pan prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;

8.



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;



przenoszenia danych;



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowani a.

