Informacja dla osób uczestniczących w nagrywanej rozmowie telefonicznej w ramach
bazowej łączności eksploatacyjnej
Działając na mocy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
zwanego dalej RODO, informuje się, że:
1)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana
dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74.

2)

W Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane
przez Spółkę.

3)

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność
zapewnienia sprawności, punktualności i bezpieczeństwa transportu kolejowego, a także
prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz realizacji przez Centrum Zarządzania Ruchem
Kolejowym statutowych zadań PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4)

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy
szczególne stanowią inaczej.

5)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6)

Nagrane rozmowy są przechowywane w wersji elektronicznej w bazie danych zlokalizowanej
na serwerze wykonawcy świadczącego na rzecz Spółki usługi telekomunikacyjne przez okres
trwania umowy na świadczenie ww. usług, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia
zarejestrowania danych w systemie. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Spółka powzięła
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania
zawierające dane osobowe podlegają usunięciu.

7)

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.

8)

Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)

Spółka nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na
podstawie Pani/Pana danych osobowych.

