Drogi użytkowniku,
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez
Ciebie z niniejszej strony jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje
Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”). W sprawach
związanych z ochroną Twoich danych osobowych lub realizacji przysługujących Ci praw w
związku z przetwarzaniem tych danych przez Administratora można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych: adres mail: iod@it-pkp.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
Szanujemy prywatność użytkowników odwiedzających. Poniżej przekazujemy informacje o
zbieraniu danych osobowych podczas odwiedzania niniejszej strony internetowych. Dane
osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na identyfikację danej osoby.
Informacje wstępne
Od 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych stosuje się Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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”).
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie z RODO oraz ze wszystkimi innymi, obowiązującymi przepisami wobec
użytkowników niniejszej strony jak i wobec wszystkich podmiotów współpracujących z naszą
Firmą, w tym wobec Klientów i Dostawców.
Prawa Użytkownika
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a)
dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu,
b)

sprostowania Twoich danych osobowych,

c)

usunięcia Twoich danych osobowych,

d)

ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f)

przenoszenia Twoich danych osobowych,

g)
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),
h)
a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja
zgoda masz również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody.

Wszelkie dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest potrzebne do celów, w jakich
dane są przetwarzane lub przez czas niezbędny w oparciu o przepisy obowiązującego prawa,
do wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Więcej informacji na temat sposobu realizacji
Twoich praw określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub
Inspektorem Ochrony Danych.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W różny sposób możemy wejść w posiadanie Twoich danych osobowych.
Gdy przekażesz nam swoje dane osobowe m.in. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu
komunikacji z nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit f).
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

