
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Głogowie   

67-200 Głogów, ul. Transportowa 3 
 

Klauzula informacyjna  
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego w autobusach  

Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Komunikacja 
Miejska sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie; adres: ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów. Telefon: 76 7451 200,               
e-mail: km@km.glogow.pl 
 
II. Inspektor Ochrony Danych  
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich 
danych osobowych. Inspektorem ochrony danych w Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. jest Tomasz Wadas;                 
e-mail: iodo@nsi.net.pl; telefon: 76 835 88 01. 
 
III. Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe: 
rejestrowanie obrazu zdarzeń we wnętrzach autobusów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., a w niektórych 
autobusach także rejestrowanie obrazu zdarzeń przed autobusem, przetwarzane będą w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku w autobusie, zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewnienia 
możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków komunikacyjnych oraz ustalenia sprawców czynów 
niedozwolonych oraz w celu dowodowym, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 
informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie 
przepisów: prawa przewozowego (Dz.U.2017.1983), kodeksu cywilnego (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  (RODO) - przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 
przez stronę trzecią. 
 
IV. Odbiorcy danych 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
 
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
VI. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
 
VII.   Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu 
wizyjnego (wizerunek) oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, a w przypadku, gdy nagranie 
jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania.  
 
VIII. Twoje prawa: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
W przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego tj. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 
 
 


