
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w

Częstochowie Spółka akcyjna

w zakresie usług reklamowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.),
dalej w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Częstochowie Spółka akcyjna z siedzibą w Częstochowie (42-216), al. 
Niepodległości 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0001000485, REGON 151555169, NIP 
9491723846.
W sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować pod adresem 
głównym Administratora.

2. Pani/Pana dane zawarte na formularzu zlecenia są przetwarzane w celu realizacji 
zlecenia reklamowego, wystawienia dokumentów sprzedaży i księgowych oraz 
ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w 
związku z wykonaniem umowy, wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów 
prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane 
są podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w 
Spółce systemów informatycznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat. Dane następnie będą 
zarchiwizowane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania 
od Administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub 
ograniczenia ich przetwarzania.

6. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. 
Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zlecenia reklamowego oraz 
wystawienia na Pani/Pana żądanie dokumentu sprzedaży.


