Spotkanie z Dyrektorem
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (00-848) przy ul. Żelaznej 61
(dalej jako: „ZTM”).
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
b) pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl
c) telefonicznie: 22-45-94-100 lub 22-826-82-11
Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ZTM inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy omawianej w trakcie spotkania, w związku
z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) lub ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1983 ze zm.)
lub w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym. Następnie Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku
archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2017 ze zm.).
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Okres przechowywania danych
W zależności od tematyki spotkania z Dyrektorem ZTM, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń określony zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 459 ze zm.) lub przez okres przechowywania
dokumentacji określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2017 ze zm.) lub przez okres
ewidencjonowania operacji finansowych określony w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 359 ze zm.).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa);
f)
prawo do wycofania uprzednio wyrażonej zgody w zakresie przetwarzanych danych w postaci numeru telefonu lub adresu mailowego; wycofanie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest obowiązkiem wynikającym z art. 63 § 2-3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) lub § 5b rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego
2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006 Nr 38, poz. 266 ze zm.) w zw. z art. 79 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1983 ze zm.).
W celu umożliwienia ZTM przekazania telefonicznie lub drogą mailową (w zależności od podanych danych osobowych) informacji związanych z rozpatrzeniem
sprawy, dane osobowe w zakresie numeru telefonu lub adresu mailowego będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. W przypadku braku wyrażenia
zgody nie będzie możliwe przekazanie informacji o rozstrzygnięciu sprawy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Podanie numeru
telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób
wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją na temat przetwarzania przez ZTM moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu.
....................................... ……….
PODPIS PASAŻERA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZTM moich danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu mailowego
(w zależności od podanych dobrowolnie przeze mnie danych osobowych), w celu umożliwienia przekazywania mi telefonicznie
lub drogą mailową informacji związanych z rozpatrzeniem sprawy.
....................................... ………..
PODPIS PASAŻERA
Rozporządzenie 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) oraz podjętych działań.
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