33
30

REKLAMACJA
L

.,dn......................
P
cie Sp. z o.o.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A
.
Nr wezwani

.

Adres zamieszkani

.

Telefon kon

..
(podanie dobrowolne)

Adres e-mail*):
..............
(podanie dobrowolne)

.........................
dokumentu przewozowego)

Numer rachunku ba

...
TEMAT REKLAMACJI

UZASADNIENIE
.........
.........
..........
.........
.......
ia odpowiedzi przez PKP Szybka Kolej Miejska w Tr
.o. w Gdyni na niniejsze z
elektronicznej na wskazany adres e-mail
d
etwarzanie danych osobowych, w tym adresu e-mail w celach udzielenia odpowiedzi oraz w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej w pkt. 3.

_________________________ ________________________
Potwier
/seria i nr wezwania d
/data i

na

jednostki/punktu odprawy
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-2.......
............
............
........
........
.........
........
....

.............
.

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
KLAUZULA INFORMACYJNA:
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20
danych osobowych)
1. Administratorem Pani/Pana danyc
350A 81-002
Gdynia.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osob
cie Sp. z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel.
58 721 29 69.
3.
ia reklamacj
prowadzonej dziapodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4.
nych osobowyc
n
wyma
e
e danych.
5.
6. Pani/Pana dane osobowe
litym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej
Miejska w Tr
umieniu z Dyrektorem Archiw
7.
h oraz prawo
zenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Pani
etwarzanie danych osobowych Pani/Pana
p
nie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pani
stawa prawna
zlutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu pr
powania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r., nr
38, poz.
zm.).
10.
profilowaniu.

_________________________ ________________________

87

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W
ejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
ie danych osobowych
1. Ws
torami Pani/Pa
a)
h Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa
b)
wie przy ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
c) PKP Szybka Kolej
z
-002
Gdynia
d)
2, 90e)
zowieckie
skiej 26, 03-802 Warszawa
f) A
-100 Tor
g) Koleje Wi
oznaniu przy ul.
-897 Pozna
h)
ickiej 56/416, 30i)
orskiej 58, 40-074 Katowice
j)
w Legnicy przy ul. Kolejowej 2, 59-220 Legnica
2.
woich danych
e
za popoczty elektronicznej pod adresami e-mail:
a) iod@intercity.pl
b) iod@p-r.com.pl
c) daneosobowe@skm.pkp.pl
d) iod@lka.lodzkie.pl
e) iod@mazowieckie.com.pl
f) iodo@arriva.pl
g) iod@koleje-wielkopolskie.com.pl
h) iod@malopolskie.com.pl
i) iodo@kolejeslaskie.com
j) iod@kolejedolnoslaskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetw
u rozpatrzenia reklamacji i/lub dochodzenia
ci gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4.
one organy k
(
nistratorzy w przypadku gdy sprawa
.
administratorzy powierzyli dane.
5. Pani/Pana dane
rzeciego/organizacj
umieniu RODO.
6. Pani/Pana dane o
r
owym Wykazie Akt dla PKP Szy
o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektor
atorzy na okr
dla realizacji celu.
7.
z prawo ich
enia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych
(https://uodo.gov.pl/pl/83/153), gdy uzna Pani/Pan,
zanie danych osobowych Pani/Pana dotycz
cych narusza p
dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie p
n
o 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesy
owania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r., nr 38, poz. 266
10.
utomatyprofilowaniu, na
ini
- zgodnie z obowi
istratora zasadami.
11. W zwi
dnie z art. 26 rozpostosowne porozum
r
ej starannowo przetwarza
a
wszelkimi pytaniami. Nasze zadania dzielimy
dostarcza natomiast w
najbardziej prohttp://www.skm.pkp.pl/polityka-prywatnosci/ .

data, godzina, czytelny podpis,
H-183-15-08
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