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Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących osoby prawne, oraz dla osób wskazanych w umowie do kontaktu 
 

1. Administratorem podanych w umowie danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z  o.o. z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym  

do kontaktu –  jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: iod@wkd.com.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

• Realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań na jej podstawie  -  

w zakresie niezbędnym do jej realizacji, oraz w sprawach związanych z reprezentacją osoby prawnej  

(art. 6 ust. 1 lit. c i  f RODO) – przez okres współpracy; 

• Dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego 

i Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego 

się postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu 

przedawnienia roszczeń. 

• Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu 

postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych  

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia; 

3. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach: 

• Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa,  

• Operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

• Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług np. hosting poczty elektronicznej; 

4. Ma Pan/Pani prawo  do : 

• Dostępu do danych; 

• Sprostowania danych; 

• Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już 

niezbędne do celów przetwarzania; 

• Ograniczenia przetwarzania; 

• Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora; 

• Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu zawarcia  niniejszej umowy, niepodanie ich skutkowałoby brakiem 
możliwości jej podpisania. 
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