W związku z obowiązkami wynikającymi z 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), dalej: „RODO”, przekazujemy Państwu podstawowe
informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla poszczególnych (wskazanych poniżej) kategorii osób.
Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób:
1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów (wykonawców) spółki działającej pod firmą Komunikacja
Miejska Łomianki sp. z o.o. oraz dla pracowników kontrahentów spółki działającej pod firmą
Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o.;
2. Klauzula informacyjna dla klientów spółki działającej pod firmą Komunikacja Miejska Łomianki sp.
z o.o., którzy zlecają przewóz;
3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w spółce działającej pod firmą Komunikacja
Miejska Łomianki sp. z o.o.;
4. Klauzula informacyjna dla pracowników administracyjnych oraz dla kierowców zatrudnionych w
spółce działającej pod firmą Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o.;
5. Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w spółce działającej
pod firmą Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o.;
6. Klauzula informacyjna dla Członków Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Komunikacja
Miejska Łomianki sp. z o.o.;
7. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie siedziby
spółki działającej pod firmą Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o.;
8. Klauzula informacyjna dla świadków wypadku przy pracy;
9. Klauzula informacyjna dla osób składających skargę/reklamację;
10. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających się w celu wystawienia faktury VAT.
Aby skorzystać z przysługujących praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe w klauzuli informacyjnej z Administratorem i poinformować
go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (WYKONAWCÓW) SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ
KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.ORAZ DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę,
pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony
Wykonawcy, zbieranych w celu zawarcia i realizacji umowy jest spółka działająca pod firmą
Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do
Administratora: email: ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew.
29.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę, oraz
pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony
Wykonawcy w zakresie podanym w umowie i w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Ponadto przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy będzie konieczne dla celów innych niż
wskazane powyżej, a niezbędnych w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń
finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dodatkowo, w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na
realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w zakresie dochodzenia ewentualnych
roszczeń oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników
Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, rozumianych jako bieżący kontakt
z tymi osobami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W innych przypadkach, dane osobowe Wykonawcy,
pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony
Wykonawcy, przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i
celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania
umowy, niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody może być niezbędne do
podjęcia działań określonych w treści zgody. Podanie danych osobowych pracowników lub
współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony Wykonawcy może być
warunkiem wykonywania umowy lub może być niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora.
4. Dane osobowe Wykonawcy, pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób
kontaktowych ze strony Wykonawcy, mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
Administratora, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom
współpracującym z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe Wykonawcy, pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób
kontaktowych ze strony Wykonawcy, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celów, tj. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia procesu realizacji umowy, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez
Administratora uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w zakresie określonym
powyżej. Dodatkowo w zakresie w jakim dane osobowe Wykonawcy, pracowników lub
współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, są
przetwarzane na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na
takie przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
6. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

7. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie
określonym w art. 15 RODO) i ich sprostowania (w zakresie określonym w art. 16 RODO), usunięcia
(w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w zakresie określonym w art.
18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) lub do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie określonym w art. 21 RODO), a w zakresie w jakim
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ KOMUNIKACJA
MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O., KTÓRZY ZLECAJĄ PRZEWÓZ
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska
Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email:
ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 29.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją przez Administratora usługi
przewozu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym
podatkowych w związku z realizacją ww. usługi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W innych przypadkach,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w
zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto, w niektórych sytuacjach
jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów niezbędnych z uwagi na
realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (celem dochodzenia ewentualnych
roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest bądź warunkiem zawarcia i wykonywania umowy
między Panią/Panem, bądź wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub
jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów
Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie
stanowić przeszkodę do zawarcia umowy. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na
podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) upoważnionym pracownikom Administratora;
b) jak również organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów prawa;
c) podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych
celów, tj. w zakresie zawierania i/lub realizacji umowy między Panią/Panem, a Administratorem, przez
okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora
uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim wyraziła Pani/Pan
zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie
określonym w art. 15 RODO) i ich sprostowania (w zakresie określonym w art. 16 RODO), usunięcia (w
zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w zakresie określonym w art. 18
RODO), prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) lub do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie określonym w art. 21 RODO), a w zakresie w jakim
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SPÓŁCE DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ
KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.
1. Administratorem Państwa danych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Komunikacja
Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”.
2. Kontakt do Administratora: email: ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-3379, wew. 29.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 § 1 pkt 1-6 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego - art. 221 § 1 pkt 4-6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zarówno w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa
o pracę lub gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W
przypadku rozpoczęcia rekrutacji na stanowisko kierowcy pracodawca może dodatkowo wymagać
podania danych określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 39a do 39n ww. ustawy oraz art. 5 ust. 2 pkt 2
ww. ustawy).
4. Administrator przetwarza również Państwa dane osobowe w celu weryfikacji kwalifikacji przyszłego
kandydata/kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (prawnie uzasadnionym interesem
Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej
współpracy), jak również w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych
roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).
5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli
wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie
Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji.
8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
9. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi
Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
10. Mają Państwo prawo do:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo do usunięcia danych osobowych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (oraz
innych przepisach prawa) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie
przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ DLA PRACOWNIKÓW
ZATRUDNONYCH NA STANOWISKU KIEROWCY W SPÓŁCE DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ KOMUNIKACJA
MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska
Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email:
ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 29.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją zawartej umowy o pracę
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w zakresie m.in. prowadzenia akt pracowniczych, rozliczania listy płat
i wypłaty wynagrodzenia, ewidencjonowania czasu pracy, wystawiania i kierowania na badania
lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), przeprowadzenia szkoleń BHP, jak również w zakresie
archiwizacji dokumentacji pracowniczej (archiwizacji akt i dokumentów zawierających dane
przekazane przy zatrudnieniu, świadectw pracy, dyplomów, oświadczeń pracowników i dokumentów
wewnętrznych wymaganych przez pracodawcę, umów o pracę oraz aneksów do umowy, skierowań
na badania i zaświadczeń lekarskich, rozliczonych zwolnień lekarskich, list płac, wystawionych PIT oraz
zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz innych związanych z przebiegiem zatrudnienia), z zakresu
ubezpieczeń społecznych (zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych), a także w celu prowadzenia
rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, tj. m.in. wystawianie i wysyłka PIT oraz w celu
potwierdzenia kwalifikacji na określonym stanowisku, w celu obliczenia i dokonania wpłat do PPK (art.
6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w zakresie danych wymaganych z przepisów szczególnych dot. zatrudnienia
kierowców (np. wynikających z ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia
05.01.2011 r. o kierujących pojazdami), zaś w zakresie danych wrażliwych, szczególnie danych
dotyczących zdrowia, w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie
prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, tj. w zakresie rozliczania zwolnień
lekarskich i zasiłków (art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO). Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzania w
związku z koniecznością sporządzenia protokołu powypadkowego - celem ustalenia okoliczności i
przyczyn wypadku przy pracy, tj. wobec obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora danych
osobowych, tj. w szczególności zapewnienie ochrony przed przyszłymi roszczeniami). Ponadto, w
niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów
niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (celem
dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane, które Administrator pozyskuje, to dane określone w przepisach prawa, w tym przepisach prawa
pracy oraz przepisach wykonawczych. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest bądź warunkiem zawarcia i wykonywania umowy
między Panią/Panem, jako pracownikiem, bądź wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww.
przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych
interesów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych
osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy o pracę. W zakresie, w jakim dane
osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
d) upoważnionym pracownikom Administratora;
e) partnerom handlowym, kontrahentom – wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym
zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej Pani/Pana zgody;
f)

operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

g) jak również organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np.
ZUS, Krajowa Administracja Skarbowa);
h) podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia (np. Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, podmiotom
współpracującym w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, usług teleinformatycznych,
informatycznych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych
celów, tj. w zakresie zawierania i/lub realizacji umowy między Panią/Panem, a Administratorem, przez
okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora
uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim wyraziła Pani/Pan
zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

lub

do

8. Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, ze
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KIEROWCÓW ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ
KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska
Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email:
ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 29.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją zawartej umowy o pracę
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w zakresie m.in. prowadzenia akt pracowniczych, rozliczania listy płat
i wypłaty wynagrodzenia, ewidencjonowania czasu pracy, wystawiania i kierowania na badania
lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), przeprowadzenia szkoleń BHP, jak również w zakresie
archiwizacji dokumentacji pracowniczej (archiwizacji akt i dokumentów zawierających dane
przekazane przy zatrudnieniu, świadectw pracy, dyplomów, oświadczeń pracowników i dokumentów
wewnętrznych wymaganych przez pracodawcę, umów o pracę oraz aneksów do umowy, skierowań
na badania i zaświadczeń lekarskich, rozliczonych zwolnień lekarskich, list płac, wystawionych PIT oraz
zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz innych związanych z przebiegiem zatrudnienia), z zakresu
ubezpieczeń społecznych (zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych), a także w celu prowadzenia
rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, tj. m.in. wystawianie i wysyłka PIT oraz w celu
potwierdzenia kwalifikacji na określonym stanowisku, w celu obliczenia i dokonania wpłat do PPK (art.
6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w zakresie danych wymaganych z przepisów szczególnych dot. zatrudnienia
kierowców (np. wynikających z ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia
05.01.2011 r. o kierujących pojazdami), zaś w zakresie danych wrażliwych, szczególnie danych
dotyczących zdrowia, w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie
prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, tj. w zakresie rozliczania zwolnień
lekarskich i zasiłków (art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO). Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzania w
związku z koniecznością sporządzenia protokołu powypadkowego - celem ustalenia okoliczności i
przyczyn wypadku przy pracy, tj. wobec obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora danych
osobowych, tj. w szczególności zapewnienie ochrony przed przyszłymi roszczeniami). Ponadto, w
niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów
niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (celem
dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane, które Administrator pozyskuje, to dane określone w przepisach prawa, w tym przepisach prawa
pracy oraz przepisach wykonawczych. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest bądź warunkiem zawarcia i wykonywania umowy
między Panią/Panem, jako pracownikiem, bądź wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww.
przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych
interesów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych
osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy o pracę. W zakresie, w jakim dane
osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) upoważnionym pracownikom Administratora;
b) partnerom handlowym, kontrahentom – wyłącznie w zakresie danych służbowych,
a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej Pani/Pana zgody;
c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
d) jak również organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów prawa (np. ZUS, Krajowa Administracja Skarbowa);
e) podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia (np. Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie,
podmiotom współpracującym w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, usług teleinformatycznych,
informatycznych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych
celów, tj. w zakresie zawierania i/lub realizacji umowy między Panią/Panem, a Administratorem, przez
okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora
uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim wyraziła Pani/Pan
zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

lub

do

8. Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
g) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
h) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
i)

prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

j)

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

k) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
l)

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, ze
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA W SPÓŁCE
DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska
Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email:
ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 29.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją umowy zlecenia (art. 6 ust.
1 lit. b RODO). Ponadto, przetwarzanie Pani/Pana danych będzie konieczne dla celów innych niż
wskazanych powyżej, a niezbędnych w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń
finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub
może się okazać konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów niezbędnych z uwagi na
realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (celem dochodzenia ewentualnych
roszczeń). W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest bądź warunkiem zawarcia i wykonywania umowy
między Panią/Panem, bądź wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub
jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów
Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie
stanowić przeszkodę do zawarcia umowy o współpracy. W zakresie, w jakim dane osobowe są
zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: upoważnionym
pracownikom Administratora; kontrahentom – wyłącznie w zakresie danych służbowych,
a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej Pani/Pana zgody; operatorom
pocztowym, firmom kurierskim; jak również organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa; podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych
usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. podmiotom współpracującym w zakresie
ochrony ubezpieczeniowej, usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie
systemów informatycznych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych
celów, tj. w zakresie zawierania i/lub realizacji umowy między Panią/Panem, a Administratorem, przez
okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora
uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie w jakim wyraziła Pani/Pan
zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
8. Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, ze
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ
KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska
Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email:
ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 29.
2. Pani/Pana dane są przetwarzane w tym przypadku na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
np. na potrzeby sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęcia przez Walne
Zgromadzenie uchwały o udzieleniu absolutorium, uchwały o wyborze na członka Rady, z ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, np. w celu dokonania wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w celu: dokonania rozliczeń finansowych i
podatkowych, prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji księgowej i podatkowej. Pani/Pana
dane osobowe Administrator może przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności
polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na
ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami.
3. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: upoważnionym
pracownikom Administratora; operatorom pocztowym, firmom kurierskim; jak również organom
władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; podmiotom
współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych
celów, tj. w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora
uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
7. Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
g) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
h) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
i) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
j) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
k) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
l) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, ze
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować
się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

9.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SIEDZIBY SPÓŁKI
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska
Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email:
ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 29.
2. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie
bezpieczeństwa pracowników Administratora, ochrona mienia Administratora oraz zachowanie
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie
uzasadniony interes Administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy
do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, jak również przepis art. 222 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4. Monitoring wizyjny obejmuje plac manewrowy, plac postojowy autobusów, halę napraw, korytarz
przy serwerowi (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek).
5. Monitoring wizyjny jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i odbywa się poprzez
bieżący zapis obrazu kamer obejmujących monitorowane obszary.
6. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
7. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W
przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin
określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po
upływie powyższych okresów, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, nagrania obrazów uzyskane
w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego podlegają zniszczeniu.
9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust.
3 RODO;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie
nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia
techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem
nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŚWIADKÓW WYPADKU PRZY PRACY NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI
SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska
Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email:
ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 29.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i udokumentowania
postępowania powypadkowego mającego na celu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy
pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy lub wypadku związanego z pracą.
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
chorób zawodowych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o
przesłanki legalności określone w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes Administratora).
4. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
2.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: upoważnionym
pracownikom Administratora; jak również organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa; podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych
usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych
celów, tj. przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez
Administratora uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
5.

Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie
określonym w art. 15 RODO) i ich sprostowania (w zakresie określonym w art. 16 RODO), usunięcia (w
zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w zakresie określonym w art. 18
RODO), prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) lub do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie określonym w art. 21 RODO), a w zakresie w jakim
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGĘ/REKLAMACJĘ
1. Administratorem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska Łomianki
sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000099681, NIP: 1180746143,
dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email: ado@kmlomianki.info lub
kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 29.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia skargi, wniosku bądź reklamacji.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celu ustalenia i dochodzenia własnych
roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Podanie danych osobowych o charakterze identyfikacyjnym jest wymagane, w celu rozpatrzenia
skargi/reklamacji. Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie pisma bez
rozpoznania. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: upoważnionym
pracownikom Administratora; operatorom pocztowym, firmom kurierskim; jak również organom
władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; podmiotom
współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia.

7. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie
określonym w art. 15 RODO) i ich sprostowania (w zakresie określonym w art. 16 RODO), usunięcia
(w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w zakresie określonym w art.
18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) lub do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie określonym w art. 21 RODO), a w zakresie w jakim
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM FAKTURY
1. Administratorem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska Łomianki
sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000099681, NIP: 1180746143,
dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email: ado@kmlomianki.info lub
kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 29.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury (w tym
NIP), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c. RODO (tj. przetwarzanie jest w tym przypadku
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 106b ust.
5 lub w zw. z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom
Administratora, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. organom kontroli lub
podmiotom współpracującym z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 112 ustawy o podatku od towarów
i usług w zw. z art. 70§1 Ordynacji podatkowej).
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia
faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
6. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie
określonym w art. 15 RODO) i ich sprostowania (w zakresie określonym w art. 16 RODO), usunięcia
(w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w zakresie określonym w art.
18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) lub do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie określonym w art. 21 RODO), a w zakresie w jakim
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

