
Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych korzystających z linii
międzynarodowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet -
nia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. 3 Maja 12 80-802
Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe-
go pod numerem 0000222420,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań
niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na po-
trzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów,
w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj.  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c)  ogól -
nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umo-
wy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne,

4. Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i
mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo -
wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby Administratora oraz w należących do niego
pojazdach funkcjonuje monitoring wizyjny. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzysta-
ne wyłącznie w celu określonym w zdaniu poprzednim,

5. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do
przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione na podstawie obowią-
zujących przepisów prawa,

6. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od
dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a
w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na pod-
stawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postę-
powaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postę-
powania,

7. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom - naszym pracowni-
kom, współpracownikom, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych oso-
bowych (w tym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom
upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom,
na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli
wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzy-
mał od Państwa,

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane do następujących podmiotów w
państwach trzecich: Białoruś - OOO „Grodnooblavtotrans” i GP „Mińsktrans”, Federacja Rosyjska
– OOO „Zelenogrdsk-Trans” i GP Obwodu Kaliningradzkiego „Dworzec Autobusowy”. Zabezpie-
czenia Państwa danych w państwie trzecim są respektowane na podstawie umowy między Admi-
nistratorem, a powyżej wymienionymi podmiotami. 



9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunię-
cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
- zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane
szczegółowo w art.  15-22  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27
kwietnia 2016 r.;

10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż prze-
twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia
roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany
do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie pro-
filowania.


