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i towarowym w MPK-Łódź Spółka z o.o. 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO W RUCHU OSOBOWYM I TOWAROWYM  

W MPK – ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O.  
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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, zwane dalej „RODO”), informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych powierzanych przez osoby ubiegające się o wydanie przepustki 

jest MPK – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-132, ul. Tramwajowa 6. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@mpk.lodz.pl 

3. Celem zbierania danych osobowych jest wydanie przepustek uprawniających do przebywania  

lub wjazdu pojazdem na tereny należące do MPK-Łódź Spółka z o.o. (administrowane przez MPK-Łódź 

Spółka z o.o.). 

4. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes 

Administratora polega na ochronie mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Po upływie tego okresu dane 

zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. 

6. Dane osobowe mogą być udostępnione/przekazywane 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. z firmą świadczącą usługi  

w zakresie ochrony mienia). 

7. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:  

a) imię i nazwisko,  

b) PESEL,  

c) nr dowodu osobistego/paszportu, 

d) nr służbowy pracownika, 

e) dane adresowe firmy zatrudniającej, 

f) numer rejestracyjny pojazdu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania - 

konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie obiektów 
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9. Nie planuje się profilowania powierzonych Administratorowi danych osobowych. 

10. Osobom, których dane osobowe powierzono Administratorowi do przetwarzania, w związku  

z korzystaniem z systemu przepustowego w ruchu osobowym i towarowym, przysługuje prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

b) ich sprostowania, przeniesienia do innego administratora,  

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

d) sprzeciwu na przetwarzanie,  

e) wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

 

                                                           
1
 W przypadku wskazania przez podmiot zewnętrzny współpracujący z MPK-Łódź Spółka z o.o. danych osób 

działających w jego imieniu, które będą przetwarzane w celu wydania im przepustek na wejście/wjazd, Podmiot jest 
zobowiązany do: 
1) przedstawienia ww. osobom niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych 

przez MPK – Łódź Spółka z o.o. dotyczącej wystawiania przepustek na wejście/wjazd, 
2) uzyskania od ww. osób oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszą klauzulą i przesłania ich do MPK-Łódź Spółka z o.o. 

 


