KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KURSANTA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 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), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Koninie S.A., 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4. Z administratorem można skontaktować się
pisemnie pod wskazanym adresem, a także mailowo sekretariat@pkskonin.pl lub telefonicznie
63 242 20 11.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w
Koninie S.A., 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4 jest możliwy pod numerem tel. nr. 503906669 lub
adresem e-mail: iod@pkskonin.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i realizacji umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b
RODO); realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności
przeprowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców na podstawie ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, instruktorów i wykładowców; wystawiania i
przechowywania faktur oraz
dokumentów księgowych oraz realizacji pozostałych obowiązków, które są nałożone na
administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); archiwalnych; zabezpieczenia lub
ewentualnego dochodzenia należności oraz monitoringu wizyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, ewentualnego dochodzenia
roszczeń związanych z umową oraz okres obowiązkowego przechowywania dokumentów
związanych ze szkoleniem oraz dokumentów księgowych, wynikający z przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie
(portal OSK), pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty upoważnione do
uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
•
•
•
•
•

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
prawo do sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych;
prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jest oparte na
zgodzie,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia
przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych
w pkt. 3. Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych uniemożliwi podjęcie przez ośrodek
określonych czynności, o których mowa w pkt. 3. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane
na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne.

