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Załącznik nr 2  

MPK - Łódź  Spółka z o. o.                                   do Zasad realizacji usług reklamowych  
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ MPK – ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O. PRZY REALIZACJI USŁUG REKLAMOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 
(Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1), tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej RODO, 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych powierzanych przez Klienta jest MPK – Łódź Spółka z o.o. z 
siedzibą w Łodzi 90-132, ul. Tramwajowa 6. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@mpk.lodz.pl. 

3. Podstawą przetwarzania danych są zapisy RODO - Art. 6 ust. 1 lit. b. 
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy albo zlecenia na usługi 

reklamowe, 
w tym m.in. do: 
1) zawarcia umowy / przyjęcia zamówienia, 
2) uzyskania dostępu na teren MPK - Łódź Spółka z o.o., 
3) realizacji płatności, 
4) rozstrzygania ewentualnych sporów przed sądami i organami odwoławczymi. 

5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:  
1) imię i nazwisko,  
2) PESEL,  
3) adres, 
4) e-mail,  
5) numer telefonu. 

6. W przypadku wskazania przez Klienta danych osób działających w jego imieniu, które będą 
przetwarzane w związku z realizacją umowy albo zamówienia, Klient jest zobowiązany do: 
1) przedstawienia ww. osobom niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania 

danych osobowych przez MPK – Łódź Spółka z o.o. przy realizacji usług reklamowych, 
2) uzyskania od ww. osób oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszą klauzulą i przesłania ich 

do MPK-Łódź Spółka z o.o. przed rozpoczęciem realizacji umowy albo zamówienia. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania - 

konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy albo zlecenia na 
usługi reklamowe. 

8. Dane nie będą profilowane. 
9. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania 
danych, w związku z realizacją usług na jego rzecz (np. kancelarią prawną, biurem rachunkowym, 
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, firmą świadczącą usługi w zakresie ochrony 
mienia). 

10. W związku z korzystaniem z informatycznego systemu IFS Administrator przewiduje udostępnianie 
danych osobowych operatorowi tego systemu, tj. do państw trzecich. 

11. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy / zamówienia oraz po zakończeniu 
ich realizacji przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym m.in. ustawie z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawie z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości. 

12. Osobom, których dane osobowe powierzono Administratorowi do przetwarzania w związku z realizacją 
umowy albo zamówienia na usługi reklamowe, przysługuje m.in. prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych przez okres ich przechowywania, 
2) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych poprzez przedstawienie dodatkowego 
oświadczenia, 

3) uzyskania kopii z dokumentów zawierających powierzone dane osobowe, 
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Zapoznałem się z powyższą klauzulą: 
 
 
 

data        czytelny podpis 
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