
 

                                                                               Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Od dnia 25 maja 2018 r., obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Abyśmy mogli świadczyć usługi przewozu na zasadzie imiennego biletu okresowego 

(miesięcznego) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

I. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody 

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez „MAX-BUS”. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

II. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Niniejszym informujemy Cię, że „MAX-BUS” Bogumił Pietrucha z siedzibą w Pisarzowej 275, 34-654 Męcina,przetwarza Twoje dane osobowe dla potrzeb realizacji umowy 

przewozu na zasadzie biletu okresowego (miesięcznego) i w tym zakresie jesteśmy Administratorem Twoich Danych Osobowych, 

III. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach zarządzania w tym realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych za 

pośrednictwem poczty email: iod@intmail.pl, bądź poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby w Męcinie z dopiskiem „IOD” 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Klient kupując bilet miesięczny począwszy od dnia 25.05.2018 r. zobowiązany jest do podpisania w  siedzibie„MAX-BUS” lub u kierowcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy przewozu odbywającego się na podstawie zakupionego biletu okresowego (miesięcznego). Podanie danych 

osobowych w tym złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie swoich danych oraz niewyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług przewozu na podstawie biletu okresowego (miesięcznego). 
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja przez „MAX-BUS” usług transportowych odbywających się na podstawie biletu okresowego (miesięcznego). W 

tym celu pozyskiwane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer legitymacji wraz ze zdjęciem, ewentualnie numer 

telefonu, adres poczty elektronicznej. 

W przypadku braku zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych przez „MAX-BUS” przewóz będzie mógł odbyć się wyłącznie na podstawie zakupionego u kierowcy 

biletu jednorazowego. 

IV. Twoje prawa:Przysługuje Ci: 

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c)      prawo do usunięcia danych, 

d)      ograniczenia przetwarzania danych 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań 

jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych 

         

 
e)      prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych 

danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

         f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego. 

g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojejzgody. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych . 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie niezbędnych danych do świadczenia usług transportowych na Twoją rzecz uniemożliwi ich 
świadczenie. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy przewozu (realizacji przewozu na podstawie bilety okresowego -miesięcznego). Jeżeli 

nie podasz swoich danych w tym nie złożysz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Twoich danych, możemy odmówić zawarcia umowy przewozu lub odmówić 

dalszego świadczenia naszych usług przewozu na podstawie biletu okresowego (miesięcznego). Wówczas przejazd może odbyć się wyłącznie na podstawie biletu jednorazowego. 

Informujemy także, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Urzędowi Marszałkowskiemu 

Województwa Małopolskiego w związku z realizacją „umowy w sprawie określenia szczegółowych, zasad przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania 

obowiązkowych ulg ustawowych”, w szczególności w związku z przewidzianą w przedmiotowej umowie kontrolą prawidłowości stosowania przez „MAX-BUS” obowiązujących 

ulg ustawowych.  

Niniejszym zapoznałem się postanowieniami i informacjami zawartymi w niniejszym oświadczeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do 

celów związanych z zakupem i obsługa biletu okresowego (miesięcznego). 

Imię, Nazwisko (czytelne), ………………………………….................... 

Nr dowodu osobowego Pasażera:............................................................... 

Nr  Legitymacji / albumu............................................................................ 

Nr biletu/kartonika  …................................................................................  

 

                                                                                                                 …..................................................................................... 

                                                                                                                (data oraz własnoręczny/czytelny podpis Pasażera) 

mailto:iodmaxbus@intmail.pl

