
 PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S.A.
ul. Towarowa 20A 
10-417 Olsztyn
 NIP 739 05 04 047        
KONTO: PKO BP O. OLSZTYN 
51 1020 3541 0000 5802 0153 2829

ADRES DO KORESPONDENCJI:
PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S.A.
ul. Okrzei 19, 10-266 Olsztyn
tel. 89 526 16 18, fax 89 534 85 40
turystyka1@popkswarmia.com.pl   
www.popkswarmia.com.pl

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia-
27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych informujemy że:

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsługi PKS S.A z sie-
dzibą w Olsztynie (kod pocztowy 10-417) przy ul. Towarowej 20A, tel. 89 533 51 40 zwane
dalej ”Spółką”.

Cel przetwarzania danych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
1. przedstawienia ofert, produktów i usług świadczonych przez Spółkę na podstawie art.

6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia
2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
3. realizacji zawartej umowy, realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez Spółkę na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c Rozporządzenia
4. zarządzania ryzykiem w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie, w trakcie jak i

po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzą-
dzenia

Wymóg podania danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest w celu zawarcia i re-
alizacji umowy/ zlecenia/ usługi ze Spółką, podanie przez Państwa prawidłowych danych
jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/ usługi. Podanie danych jest dobro-
wolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/ usługi. W przypadku nie-
podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja zlecenia/ usługi.

Przysługujące prawa.

Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych,
– żądania usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– przenoszenia danych na innego administratora,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko w takim zakresie, w jaki zostały pozyskane
podczas prowadzonej przez Administratora działalności. Źródłami danych mogą być: zlece-
nia transportowe i handlowe, oferty handlowe, internet, giełdy transportowe, korespondencja
biznesowa. 
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych jak również danych
dotyczących wyroków skazujących czy naruszeń prawa.
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