Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 81/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 23 maja 2018 r.

Aneks nr 2
do Regulaminu internetowej sprzedaży biletów PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. o.o. przez platformę internetową
1. W Regulaminie internetowej sprzedaży biletów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o. przez platformę internetową, przyjętym do stosowania Uchwałą Nr 269/2017
Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2017 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w Spisie treści po § 2 dodaje się § 2a. w brzmieniu:
„§ 2a. Dane osobowe………..………………………………………………………………………………………...……..7”

2) po § 2 dodaje się § 2a. w brzmieniu:
„§ 2a.
Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:
1)

w przypadku korzystania z platformy KOLEO:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Astarium Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;
2) kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: pomoc@koleo.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ww. Rozporządzenia art. 6 ust. 1 lit.
a, w celu:
zawarcia i realizacji umowy przewozu,
marketingowym i handlowym,
i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem państwowych służb kontrolnych.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.,
właściwe organy wymiaru sprawiedliwości;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo lub do wycofania Pani/Pana
zgody;
7) 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;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym co wynika z przepisu prawa art.
16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983).
Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości dokonania zakupu biletu w platformie;
10) Pani/Pana dane będą przechowywane w sposób zautomatyzowany oraz będą poddawane
profilowaniu, to znaczy że firma Astarium Sp. z o.o. może wykorzystać informację o Pani/Pana
zakupionych biletach, by wyświetlić Pani/Panu spersonalizowaną ofertę,
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2)

w przypadku korzystania z platformy BILKOM2 jest :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PKP Szybka Kolej Miejska w
Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350A, 81-002 Gdynia;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest w PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani
Agnieszka Tokarska daneosobowe@skm.pkp.pl tel. 58 721 29 69;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 lit. b i
f, w celu:
zawarcia i realizacji umowy przewozu,
marketingowym i handlowym,
i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem państwowych służb kontrolnych;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
PKP Informatyka spółka z o.o.,
właściwe organy wymiaru sprawiedliwości;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte:
a) w przypadku usunięcia na Pana/Pani żądanie konta na platformie internetowej:
niezwłocznie, gdy podróżny nie przeprowadził żadnej transakcji zakupu,
po upływie 15 miesięcy od daty zakończenia ostatniego przejazdu na podstawie
zakupionego biletu, z wykorzystaniem konta na platformie internetowej,
jeśli znajdują się na nim dane rozliczeniowe tj. faktury – po upływie 6 lat od końca
roku obrachunkowego, którego dotyczy faktura;
b) w przypadku nieposiadania konta na platformie internetowej:
niezwłocznie, gdy podróżny nie przeprowadził żadnej transakcji zakupu biletu,
po upływie 15 miesięcy od daty zakończenia ostatniego przejazdu na podstawie
biletu zakupionego jako osoba nieposiadająca konta;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym co wynika z przepisu prawa art.
16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983).
Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości dokonania zakupu biletu w platformie;
10) PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.”

3) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Rozporządzenie 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);”

2. Zmiany określone w ust. 1 obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.
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