Klauzula informacyjna usługi przewozu – windykacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów prowadzonej windykacji w związku z
windykacją należności osób korzystających z przejazdów bez ważnego dokumentu przewozu lub
poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów, naruszenia przepisów o przewozie
rzeczy lub zwierząt, zatrzymania pociągu bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymanych
podrobionych lub przerobionych dokumentów przejazdowych na etapie sądowych i
przedsądowych;
4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym
usługi hostingowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na
podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi,
cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu
dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym usługi
pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) dla celów obrony własnych interesów np. w celu
dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat bądź do czasu wyrażenia
sprzeciwu;
W przypadku toczących się postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy przez czas
trwania postępowania, a następnie przez czas umożliwiający wznowienie postępowania i przez
okres 10 lat do uprawomocnienia się orzeczenia do czasu przedawnienie roszczeń;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia
sprzeciwu;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Klauzula informacyjna usługi przewozu – bilet kupowany za pośrednictwem serwisu
www.biletregionalny.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów: usług świadczonych przez "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o. na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług przewozowych w
zakresie realizacji przewozów przez przewoźników określonych regulaminem przewozu oraz o
świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Indywidualnego Konta Użytkownika zgodnie z
regulaminem serwisu. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów księgowych,
rozliczeniowych, reklamacji i przechowywania wskazanych dokumentów, ponadto dane mogą
być archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. Ponadto
Pani/Pana wizerunek może być przetwarzany w związku z monitoringiem zainstalowanym w
pociągach (wewnątrz i na zewnątrz ile jest zainstalowany) celem zapewnienie bezpieczeństwa
podróżnym, pracownikom i innym osobom oraz mieniu podróżnych, pracowników, innych osób i
"Przewozy Regionalne" sp. z o. o.;
4. Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy w przypadku;
- zakupu biletów – w zakresie imienia i nazwiska, adres e-mail, login. Niepodanie danych
uniemożliwia zakup biletów za pośrednictwem serwisu;
- zakupu biletów okresowych – w zakresie imienia i nazwiska. Niepodanie danych
uniemożliwia wykonanie usługi przewozu;
- konieczności skorzystania z dodatkowych udogodnień w pociągach w czasie przejazdu – o
stanie zdrowia. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi wykonanie Umowy zgodnie z
oczekiwaniami, tj. z udogodnieniami;
- wizerunku – niemożliwe jest wykonanie usługi przewozu bez zastosowania monitoringu;
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym
usługi hostingowe, usługi utrzymywania i prowadzenia serwisu internetowego w którym
kupowane są bilety, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj.
organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym
postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych
interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom
świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji;
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b,
c, f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie
udzielona, także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez
"Przewozy Regionalne" sp. z o. o.;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres trwania umowy, a także po jej
wygaśnięciu w określonych przypadkach:
- 3 miesiące – w zakresie wizerunku, bądź do dnia cofnięcia zgody;
- 5 lat – w zakresie dokumentów powstałych i związanych z usługą przewozu, w tym
reklamacji;
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- gdy przetwarzanie dokonywanie dla obrony własnych interesów – do czasu wyrażenia
sprzeciwu;
W przypadku toczących się postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy przez czas
trwania postępowania, a następnie przez czas umożliwiający wznowienie postępowania i
przez okres 10 lat do uprawomocnienia się orzeczenia do czasu przedawnienie roszczeń;
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do
Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto
Pani/Pana dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w związku ze
świadczeniem usługi przewozu wspólnie z innym przewoźnikiem spoza tego obszaru, na
podstawie zgody oraz zapisów umów pomiędzy przewoźnikami;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna RegioKarta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów: usług świadczonych przez "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o. na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług przewozowych z
bonifikatą w ramach oferty RegioKarta w zakresie realizacji przewozów przez przewoźników
określonych regulaminem przewozu. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów
księgowych, rozliczeniowych, reklamacji i przechowywania wskazanych dokumentów, ponadto
dane mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
4. Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy (w zakresie danych imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
także adres email). Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi zawarcie Umowy i wydanie
RegioKarty;
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. przewoźnikom wskazanym w
regulaminie przewozu, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu
o stosowną ustawę, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia
roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą

również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi pocztowe, celem wysyłki
do Pani/Pana korespondencji;
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b, c,
f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona, a
także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o.;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres trwania umowy, a także po jej
wygaśnięciu w określonych przypadkach:
- 5 lat - od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono świadczenie usług w zakresie
dokumentów księgowych
- 5 lat – w zakresie reklamacji
- gdy przetwarzanie dokonywanie dla obrony własnych interesów – do czasu wyrażenia
sprzeciwu;
W przypadku toczących się postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy przez czas
trwania postępowania, a następnie przez czas umożliwiający wznowienie postępowania i
przez okres 10 lat do uprawomocnienia się orzeczenia do czasu przedawnienie roszczeń;
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna usługa przewozu – skarga, wniosek, inne pismo
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z rozpatrzeniem i
odpowiedzią na skargę/wniosek/inne pismo;
4. Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na skargę/wniosek. Brak
danych umożliwiających identyfikację (imię, nazwisko) oraz danych adresowych (e-mail lub adres
korespondencyjny) uniemożliwia udzielenie odpowiedzi;
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym
usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj.
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organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym
postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych
interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom
świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b, c
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres trwania umowy, a także po jej
wygaśnięciu w określonych przypadkach:
- 10 lat – w zakresie skarg i wniosków;
W przypadku toczących się postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy przez czas
trwania postępowania, a następnie przez czas umożliwiający wznowienie postępowania i
przez okres 10 lat do uprawomocnienia się orzeczenia do czasu przedawnienie roszczeń;
Ponadto dane mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym;
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do
Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto
Pani/Pana dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w związku ze
świadczeniem usługi przewozu wspólnie z innym przewoźnikiem spoza tego obszaru, na
podstawie zgody oraz zapisów umów pomiędzy przewoźnikami;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna – dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z rozpatrzeniem i
odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
4. Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek. Brak
danych umożliwiających identyfikację (imię, nazwisko) oraz danych adresowych (e-mail lub adres
korespondencyjny) uniemożliwia udzielenie odpowiedzi;
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym

usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do
Pani/Pana korespondencji;
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona, a także dla celów obrony
własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. W przypadku prowadzenia
postępowań administracyjnych bądź sądowo-administracyjnych czas przechowywania danych
może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od
obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, ponadto dane mogą być archiwizowane zgodnie z
przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna usługa przewozu – reklamacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z rozpatrzeniem i
odpowiedzią na reklamację usługi przewozu;
4. Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Brak danych
umożliwiających zidentyfikowanie (imię i nazwisko) oraz danych adresowych (e-mail, adres
korespondencyjny) uniemożliwiających skierowanie odpowiedzi na reklamację uniemożliwia jej
przyjęcie i rozpatrzenie;
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym
usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj.
organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym
postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych
interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom
świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji.
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b, c
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona, a
także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o.;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres trwania umowy, a także po jej
wygaśnięciu w określonych przypadkach:
- 5 lat – w zakresie dokumentów powstałych i związanych z usługą przewozu, w tym
reklamacji;
W przypadku toczących się postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy przez czas
trwania postępowania, a następnie przez czas umożliwiający wznowienie postępowania i
przez okres 10 lat do uprawomocnienia się orzeczenia do czasu przedawnienie roszczeń.
Ponadto dane mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym;
8. Pani/Pana osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC
w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto Pani/Pana dane
mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w związku ze świadczeniem usługi
przewozu wspólnie z innym przewoźnikiem spoza tego obszaru, na podstawie zgody oraz zapisów
umów pomiędzy przewoźnikami;
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna – korespondencja e-mail
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną
korespondencją mailową;
4. Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale
konieczne do prowadzenia korespondencji;
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym
usługi hostingowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na
podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonymi postępowaniami, a także dla
celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne"
sp. z o. o.;
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a i f)
na podstawie zgody, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia
roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.;

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla
którego korespondencja jest prowadzona; w zakresie w jakim administrator realizuje swoje
prawnie uzasadnione cele, aż do czasu wyrażenia sprzeciwu bądź przez czas wymagany przez
prawo dla wykonania określonego obowiązku prawnego lub uprawnienia np. dochodzenia
roszczeń. Ponadto dane mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym;
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna – newsletter
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną
korespondencją e-mail w zakresie wysyłki newslettera;
4. Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, brak podania adresu e-mail uniemożliwia wykonanie usługi;
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym
usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj.
organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym
postępowaniami;
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a) na
podstawie zgody;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, aż do cofnięcia zgody na
otrzymywanie informacji na podany adres e-mail; czas ten może zostać wydłużony z uwagi z
prowadzone postępowania (karne, cywilne, administracyjne);
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna – biuro rzeczy znalezionych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzeniem biura rzeczy
znalezionych, wydawaniem i przyjmowaniem rzeczy oraz prowadzeniem ewidencji;
4. Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, brak podania imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, danych dowodu
osobistego uniemożliwia skorzystanie z usług biura;
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym
usługi hostingowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na
podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi,
cywilnymi, administracyjnymi);
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. e)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat;
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Klauzula informacyjna – serwis internetowy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną (zawartą umową) i preferencjami – Serwisu
informacyjnego, dla celów marketingowych lub wysyłki Newslettera;
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a), b),
f) przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zawartej umowy, zgody, w uzasadnionym
interesie administratora;
5. Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, brak danych identyfikacyjnych i adres e-mail uniemożliwia założenie Konta, brak
podania adresu e-mail uniemożliwia wykonanie usługi w zakresie usługi informowania za
pośrednictwem poczty elektronicznej, Newslettera i przekazywania informacji marketingowych.
W przypadku wyboru przekazywania informacji marketingowych za pośrednictwem telefonu
konieczne jest podanie numeru telefonu;
6. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym
usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj.
organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym
postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych
interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- 3 lat od dnia usunięcia Konta użytkownika;
- do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail;
- zgłoszenia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych dla prawnie usprawiedliwionych
celów administratora.
8. Czas ten może zostać wydłużony z uwagi z prowadzone postępowania (karne, cywilne,
administracyjne);
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do
Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
12. Serwis www.polregio.pl korzysta z automatycznego systemu monitorującego aktywność podczas
korzystania z witryny w celu dostosowania jej treści do zainteresowań użytkownika. System ten
jest zintegrowany z naszym serwisem i każdy z użytkowników może w każdej chwili zgłosić
sprzeciw. Szersze informacje o systemie monitorowania i profilowania można znaleźć w Serwisie.

Klauzula informacyjna monitoring w pociągu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym,
pracownikom i innym osobom oraz mieniu podróżnych, pracowników, innych osób i "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o.;
4. Podanie przez Pani/Panaą danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji
wskazanego w ust. 3 celu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na
podstawie art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) na podstawie zgody;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. W przypadku
konieczności zabezpieczenia materiału z monitoringu, na podstawie przepisów prawa, dla celów
związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi) czas ten
może ulec wydłużeniu do czasu ich przekazania odpowiednim organom;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak
podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi serwisowe, organom publicznym na podstawie
przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi,
administracyjnymi);
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna usługi przewozu – bilet kupowany w kasie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem
mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów: usług świadczonych przez "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o. na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług przewozowych w
zakresie realizacji przewozów przez przewoźników określonych regulaminem przewozu. Ponadto
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Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów księgowych, rozliczeniowych, reklamacji i
przechowywania wskazanych dokumentów, ponadto dane mogą być archiwizowane zgodnie z
przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. Ponadto Pani/Pana wizerunek może być
przetwarzany w związku z monitoringiem zainstalowanym w pociągach (wewnątrz i na zewnątrz
o ile został zainstalowany) celem zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym, pracownikom i innym
osobom oraz mienia podróżnych, pracowników, innych osób i Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z
o.o.;
Podając dane przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy;
- w przypadku zakupu biletów okresowych – w zakresie imienia i nazwiska. Niepodanie
danych uniemożliwia wykonanie usługi przewozu;
- w przypadku konieczności skorzystania z dodatkowych udogodnień w pociągach – o stanie
zdrowia. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi wykonanie Umowy zgodnie z
oczekiwaniami, tj. z udogodnieniami;
- w zakresie wizerunku – niemożliwe jest wykonanie usługi przewozu bez zastosowania
monitoringu;
Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.: podmiotom świadczącym
usługi hostingowe, usługi agencyjne, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom
publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonymi
postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych
interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom
świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b, c,
f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona, a
także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o.;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres trwania umowy, a także po jej
wygaśnięciu w określonych przypadkach:
- 3 miesiące – w zakresie wizerunku, bądź do dnia cofnięcia zgody;
- 5 lat – w zakresie dokumentów powstałych i związanych z usługą przewozu, w tym
reklamacji;
- 10 lat – w zakresie skarg i wniosków;
- do czasu wyrażenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania w usprawiedliwionych celach
administratora;
W przypadku toczących się postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy przez czas
trwania postępowania, a następnie przez czas umożliwiający wznowienie postępowania i
przez okres 10 lat do uprawomocnienia się orzeczenia do czasu przedawnienie roszczeń;
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto Pani/Pana dane
mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w związku ze świadczeniem usługi
przewozu wspólnie z innym przewoźnikiem spoza tego obszaru, na podstawie zgody oraz zapisów
umów pomiędzy przewoźnikami;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna - rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie
pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod
adresem mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. Podanie przez Pani/Panaą danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a,
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) na podstawie zgody;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do podjęcia decyzji przez "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o. o niezatrudnianiu Pani/Pana;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak
podmioty świadczące usługi rekrutacyjne, usługi hostingowe;
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Klauzula informacyjna dla gości w biurach/siedzibach/lokalizacjach Spółki
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił
funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem

mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z
o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla celów związanych z wizytą w
biurze/siedzibie/lokalizacji, a także w celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i innym
osobom oraz mieniu pracowników, innych osób oraz "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.;
4. Podanie przez Pani/Panaą danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji
wskazanego w ust. 3 celu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na
podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) na podstawie zgody,
a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy
Regionalne" sp. z o. o.;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- w zakresie wizerunku – przez okres 3 miesięcy, bądź do cofnięcia zgody. W przypadku
konieczności zabezpieczenia materiału z monitoringu, na podstawie przepisów prawa, dla celów
związanych z prowadzonymi postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi) czas ten
może ulec wydłużeniu do czasu ich przekazania odpowiednim organom;
- w zakresie danych zamieszczonych w książce wejść i wyjść – zgodnie z wewnętrznymi
przepisami nie dłużej niż 5 lat, bądź do dnia złożenia sprzeciwu;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich 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. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak
podmioty świadczące usługi ochroniarskie, usługi hostingowe, usługi serwisowe, organom
publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym
postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi);
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

