
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Niniejszym działając na podstawie art. 13 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 („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane 
osobowe. 
 
Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r. 
1. Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych MTM s.c. Staszek & Nowak z siedzibą w 
Pyrzowicach przy ul. Zagrodowej 1, 42-625 Pyrzowice 
wpisana NIP 6452418020 oraz REGON 240523901.  
Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktowad: 

listownie, na adres: ul. Wolności 60, 42-625 Pyrzowice 

za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: parkingmtm@op.pl 
 
2. Z kim może się Pani / Pan dodatkowo kontaktować 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana 
Michała Staszek, z którym można się kontaktowad: 

listownie, na adres: ul.Wolności 60, 42-625 Pyrzowice 

za pośrednictwem e – mail, na adres: parkingmtm@op.pl 
 
3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
określonego w art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
 
4. Kto może być odbiorcą Pani / Pana danych osobowych 

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą byd: 

pracownicy upoważnieni przez Administratora danych osobowych, 

podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pani / 
Pana danych osobowych np. Sądom, Prokuraturze, Komornikom sądowym czy Policji, 

podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów zawartych 
z Administratorem danych osobowych, takie jak: biuro rachunkowe, kancelaria 
prawna, innym podmiotom świadczącym usługi doradcze, rachunkowe, windykacyjne 
oraz działalnośd pocztową lub kurierską. 
 
5. Jak długo dane osobowe będą przechowywane 

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia 
umowy w zakresie obsługi paostwa rezerwacji miejsca postojowego na parkingu MTM 
 
6. Jakie przysługują Pani / Panu prawa 

Przysługuje Pani/ Panu, prawo do: 

dostępu do danych,  

sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne, 

usunięcia danych, 
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ograniczenia przetwarzania danych, 

wniesienia sprzeciwu, 
 
Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/ Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane 
osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem 
nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne 

Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi 

parkingowej, bez ich podania usługa może nie zostać wykonana lub jej wykonanie może być 
utrudnione  
 
8. Czy Pani / Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu 
podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
profilowane. 

 


