
Załacznik nr 3 do umowy nr .......... z dnia ........................ 

 

Klauzula informacyjna do zastosowania w umowach których stroną jest 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu w ramach, których 

PKM Sp.z o.o. w Sosnowcu zbiera dane w celu zawarcia i ralizacji umowy. 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z siedzibą w 

Sosnowcu 41-219 ul .Lenartowicza 73, tel. 32-263-5-16 fac 32-292-74-45; e-mail: 

sekretariat@pkm.pl zarejestrowana w Sądzie Rejenowym w Katowicach Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000058568, NIP- 

644-25-21-816, kapitał zakładowy : 37 908 000,00 zł (dalej: PKM Sp. z o. o.) informuje, 

że jest administratorem Pani/Pana/Klienat danych osobowych podanych w związku z 

zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. 

2. Pan/Pani/Klient dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesow przealizawanych przez PKM SP. z o. o. , co oznacza w 

szczególności: 

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie wzajemnych rozszczeń. 

3. Podstawe prawną przetwarzania przez PKM Sp. z o.o. Pani/Pana/Klienta danych 

osobowych w celu wskazanym w ust.2 powyżej jest: 

a) wykonanie Umowy (zgodnie z art.6 ust.1 litera b RODO), której Pani/Pan/Klient jest 

stroną: 

a) prawnie usprawiedliwiony interes PKM Sp. z o.o. (zgodnie z art.6 ust.1 litera f 

RODO)- w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych 

rozszczeń; 

4. Pani/Pan/Klienta dane osobowe mogą być ujawnione przez PKM SP. z o.o. podmiotom 

z nim wspólpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez PKM Sp.z o. o. 

Umów, zgodnie z obowiązującymu przepisami prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia, usługi 

sprzątania, usługi audytowe. 

5. Pani/Pan/Klienta dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, 

a także do czasu wygasniecia wzajemnych rozszczeń wynikających z tej Umowy. 

6. Przysługuje Pani/Panu/Klientowi prawo do żądania od PKM Sp. z o. o. Dostępu do 

podaych danych osobowych, ich sprostowania np. W sytuacji gdy są nieprawidłowe lub 

niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczania przetwarzania, jak również prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia 

danych do innego administratora. 

7. Do kontaktu z inspektorem ochorony danych w PKM Sp. z o.o.  służy następujący 

adres e-mail: rodo@pkm.pl 

8. Przusługuje Pani/Panu/Klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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