
KLAUZULA INFORMACYJNA 
„Karta Nowosądeczanina” 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu 

z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22, w Nowym Sączu 33-310, tel.: 18 473-68-00, 

adres email: sekretariat@mpk.nowysacz.pl. Reprezentowane przez Prezesa Zarządu. 

 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, możliwy jest kontakt z 

Inspektorem ochrony danych osobowych w MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu pod 

numerem tel. nr. 18 473-68-16 lub adresem email: iod@mpk.nowysacz.pl . 

 

3) Pani/Pana dane osobowe tj. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres 

zamieszkania, nr. telefonu, mail, wizerunek, stosowane zaświadczenia wymienione w 

regulaminie karty nowosądeczanina, przetwarzane będą w celach związanych z 

wystawieniem Karty Nowosądeczanina i nadaniu uprawnień, prowadzeniem 

ewidencji, rozpatrywaniem reklamacji, skarg i wniosków na podstawie art. 6 ust 1 

pkt  c. RODO. 

 

4) Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom zewnętrznych systemów 

wspierającym naszą działalność oraz partnerom w celu umożliwienia identyfikacji 

osoby i jej uprawnień do skorzystania ze zniżek. Aktualna lista partnerów projektu 

dostępna jest pod adresem www.mojakn.pl/partnerzy.qbpage . 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 12 miesięcy od utraty ważności 

karty lub niezgłoszenia się po odbiór karty.  

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym, jednakże 

niezbędnym do  świadczenia usługi.  

 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się 

na zasadach dostosowywania oferty. Wnioskowanie będzie brało pod uwagę kryteria 

w postaci wieku osoby oraz jej cech (uczeń, zweryfikowany mieszkaniec). 

 

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 
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