
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie zadań realizowanych 
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz 
wypełnienia obowiązków przez administratora i wykonywania szczególnych praw przez osobę, 
której dane dotyczą w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, na podstawie 
niezbędności do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – przetwarzanie w 
związku z Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), 
Uchwałą Nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi 
przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie, Uchwałą Nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. 

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@lublin.ztm.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; lub pisemnie na adres 
Administratora. 

CELE PRZETWARZANIA 
 I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane:  
- w celu weryfikacji prawa do korzystania z biletów rodzinnych nadanego 
Uchwałą nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w 
sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu 
zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. 
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. e, natomiast w 
przypadku udzielenia informacji odnośnie stanu zdrowia np. 
niepełnosprawności podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 
9 ust. 2 lit. b RODO, 
- a następnie w celu użyczenia Karty Biletu Elektronicznego, a także 
zawarcia i wykonania umowy przewozu tj. wydania Karty Biletu 
Elektronicznego, kodowania biletów i prowadzenia ich ewidencji, których 
podstawa przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom  
w szczególności kancelariom prawnym dane mogą zostać również 
przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

OKRES 
PRZECHOWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w 
którym wygasł ostatni kontrakt zakodowany na Karcie Biletu 
Elektronicznego. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od 
administratora: ograniczenia przetwarzania, dostępu do swoich danych i 
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 
danych, przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się 
zasadne. 

PRAWO WNIESIENIA 
SPRZECIWU  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przestaniemy 
przetwarzać  Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie 
wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne 
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana 
interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

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 danych nie jest obowiązkowe ale brak podania danych 
uniemożliwi weryfikację prawa do korzystania z biletów rodzinnych oraz 
zawarcie umowy użyczenia Karty Biletu Elektronicznego i zawarcie 
umowy przewozu. 
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