
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zebranych za pomocą systemu monitoringu  

Niniejsza informacja określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem monitoringu 

w pojazdach komunikacji miejskiej.  

Dane osobowe gromadzone w związku z prowadzeniem monitoringu są przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”). 

 

Administrator danych 
Administratorem danych osobowych z kamer monitoringu wizyjnego zamontowanego w autobusach 

realizujących zadania przewozowe w ramach umów zawartych z ZTM Warszawa jest Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem 

Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 

000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości (dalej także jako „PKS 

POLONUS”). PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie 

elektronicznej, na adres e-mail: iod@pkspolonus.pl. 

 

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych 
Mając na uwadze wskazane podstawy prawne w szczególności art. 6 litery f RODO, dane osobowe będą 

przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników PKS POLONUS w Warszawie S.A., zgodnie z 

obowiązującymi przepisami artykułu 22 § 1 Kodeksu pracy, 

2.  Zapewnienie ochrony mienia będącego własnością PKS POLONUS w Warszawie S.A., zgodnie z 

artykułem 22 § 1 KP, w tym realizacji przepisów związanych z ubezpieczeniem mienia, w tym 

ubezpieczeniem komunikacyjnym w ramach przepisów Prawa o ruchu drogowym, oraz prowadzenia 

postępowania ubezpieczeniowego po kolizji/wypadku, 

3. Dochodzenie roszczeń przez i na rzecz PKS POLONUS w Warszawie S.A. oraz w stosunku do PKS 

POLONUS w Warszawie S.A.,   

4. Celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę w związku z 

charakterem oraz specyfiką działalności gospodarczej Spółki, PKS POLONUS w Warszawie S.A.,  

może przetwarzać również dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Spółkę związanych ze świadczeniem usług przewozowych na podstawie umów 

zawartych w ramach Ustawy o zamówieniach publicznych.  

5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby mieć 

wpływ na sytuację prawną rejestrowanych osób lub w inny sposób wpływać na ich prawa i obowiązki 

oraz nie będą profilowane. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 
Nagrania z monitoringu są standardowo przechowywane przez okres do 30 dni. Państwa dane osobowe mogą 

być także przechowywane przez okres dłuższy, jeśli jest konieczny do realizacji czynności związanych z 

ochroną mienia i bezpieczeństwem. 

 

Prawa związane z ochroną danych osobowych 
Przysługują Państwu następujące prawa: 

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych, 

2. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3. prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,  

5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

6. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie wpływa 

to na ważność czynności przetwarzania dokonanych przed wycofaniem zgody.  

7. prawo do przeniesienia danych (eksport do pliku), 

8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie lub zaniechanie administratora, tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: iod@pkspolonus.pl. lub pocztą lub 

osobiście na adres siedziby PKS POLONUS: Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa. 

 

Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe mogą być przekazywane przez PKS POLONUS podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane 

do państw trzecich, o ile jest to uzasadnione w związku z celem przetwarzania danych. Podmiot danych nie 

podlega decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.  
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