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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (RODO), Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. informuje 
wszystkich byłych pracowników i współpracowników wykonujących swoje obowiązki na 
podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych o tym, że: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska sp. z o.o. 
z siedzibą w Głogowie; adres: ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów; 

2) inspektorem ochrony danych w Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. jest Pan Tomasz Wadas;                    
e-mail: iodo@nsi.net.pl; telefon: 76 835 88 01; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z nawiązaniem 
i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 
lit. b RODO - wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Komunikacji Miejskiej 
sp. z o.o. w Głogowie w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na 
podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez 
pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika.  

4) rodzaj przechowywanych danych - dane, które zostały nam udostępnione w momencie 
rekrutacji oraz trwania zatrudnienia w szczególności: 
imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, 
numer dowodu osobistego, PESEL, wykształcenie, dane dotyczące osób z rodziny 
pracownika w przypadku dokonania zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego, 
dotychczasowy przebieg zatrudnienia, numer prawa jazdy, zaświadczenie lekarskie 
dotyczące medycyny pracy, dane dotyczące posiadanych uprawnień do świadczenia 
pracy, numer rachunku bankowego, dane finansowe związane ze świadczeniem pracy, 
dane związane z procesem odprowadzania składek ZUS, dane związane z posiadanymi 
uprawnieniami kwalifikacyjnymi, w przypadku kierowców zaświadczenie 
o niekaralności,  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, 

6)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu, 
7)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat po zakończeniu 

zatrudnienia;   
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (nie dotyczy danych osobowych, których 
podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 
Kodeksu pracy), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 
cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych, których podanie Pracodawcy jest 
obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy); 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

  
  

 


