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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i 
Transportu ul. Zielna 13/21 Włocławek 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
- odpowiedzi na skargi i wnioski, 
- kontroli biletów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, 
- zapewnienia bezpieczeństwa przez stosowanie monitoringu wizyjnego w autobusach 

3. Postawa prawna: 
- prawnie uzasadniony interes realizowanych przez MZIDIT jako administratora danych (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO), 
b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
d) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
e) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym uprawnionym podmiotom jak Policja, Sąd, 
Prokuratura,  organom administracji publicznej.  

5. W związku z użytkowaniem systemu monitoringu wizyjnego przez MZIDiT w pojazdach MPK, 
informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów MZIDiT jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i 
Pracownikom oraz ochrony ich mienia, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji 
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa 
wizerunku będą lub mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, 
sądom. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, 
nie dłużej jednak niż przez okres 2 dni od dnia zapisu nagrania. Korzystając z pojazdów MPK  
zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa 
wizerunku. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów, w których zostały 
zebrane. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie 
Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych 
osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych nie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa; 

9. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe, 
w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

10. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 54 411-64-54 / email: iod@mzdit.pl 


