
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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 ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – 
informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie (dalej: „ZTM w Lublinie”) ul. Nałęczowska 14, 20-
701 Lublin, tel. 81 466-29-00, e-mail: ztm@ztm.lublin.eu 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 
adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu. 

CELE PRZETWARZANIA 
 I PODSTAWA PRAWNA 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu 
dochodzenia należności z tytułu przejazdu i opłaty dodatkowej, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a więc obowiązku wynikającego z art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z art. 33a ust. 
1,3,4,7 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Następnie 
Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów o 
rachunkowości. 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom w 
szczególności kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi 
informatyczne. 

OKRES 
PRZECHOWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu, w którym 
całość roszczenia wynikającego z korzystania z komunikacji miejskiej bez 
ważnego biletu (tj. z wszelkimi kosztami dochodzenia), zostanie 
zaspokojona w wyniku dobrowolnego uiszczenia należności lub 
wyegzekwowania należności na drodze postępowania sądowego i 
egzekucyjnego. Przy czym, okres 5 lat jest okresem, przez który mamy 
obowiązek przechowywać dokumenty księgowe dotyczące roszczeń na 
podstawie przepisów o rachunkowości. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do 
swoich danych,  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych jeżeli stanie się ono 
zasadne. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - 
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

INFORMACJA  
O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym 
wynikającym z art.  33a ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
Prawo przewozowe. Brak podania danych będzie skutkował ujęciem 
Pani/Pana i niezwłocznym przekazaniem w ręce policji lub innego organu 
porządkowego, który ma zgodnie z przepisami prawo ująć podróżnego i 
podjąć czynności zmierzające do ustalenia tożsamości. 
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