
KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

  
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania 

dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. UE L119 z 04.05.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym 

związanych: 

  

Współadministratorami w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, zwanych dalej jako „Dane 

Osobowe”, są: Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-000, 

(dalej jako „Administrator 1”) oraz Dzierżawca parkingu, firma ……………………………..., z siedzibą 

w………………………………………………………..(dalej jako „Administrator 2”). 

 

1. Cel przetwarzania danych 

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników parkingu w celu zarządzania i obsługi 

parkingu podziemnego.  

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 

1) Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłanki wskazane w: art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO - dotyczy zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego w ramach abonamentu przez 

Użytkownika parkingu z Administratorem 2; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - dotyczy czynności związanych z wystawianiem faktur VAT oraz 

obowiązków związanych z prowadzeniem rachunkowości finansowej przez Administratora 2; 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - dochodzenia wszelkich roszczeń przez Administratora 2 oraz 

monitorowania i analizy rotacji pojazdów przez Administratora 1.  

 

3. Odbiorcy danych 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

1) upoważnieni pracownicy Administratora 1 oraz Administratora 2; 

2) usługodawca  – Konsorcjum w składzie: Prestige Systems – Dawid Czernicki oraz FAAC 

POLSKA Sp. z o.o., któremu w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na    

potrzeby realizacji usług świadczonych dla Współadministratorów, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania tych usług. 

 

4. Okres przechowywania danych 

Zdjęcie zeskanowanego numeru rejestracyjnego pojazdu Użytkownika parkingu przechowywane 

będzie przez 30 dni, natomiast sam numer rejestracyjny będzie przechowywany przez okres 

obowiązywania umowy z użytkownikiem, maksymalnie 5 lat (gdyż uprawnia pojazd do wjazdu na 

parking). W razie prowadzonych postępowań, w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają 



się Użytkownicy parkingu, dane mogą być przechowywane dłużej - zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności - przez czas trwania tych 

postępowań albo do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. 

 

Zasady gromadzenia danych 

Informujemy, iż Pani/Pana Dane Osobowe zostały pozyskane z zapisu systemu kamer LPR, których 

działanie polega na rozpoznawaniu numeru rejestracyjnego Pani/Pana pojazdu lub zostały uzyskane 

bezpośrednio od Pani/Pana w związku z  zawarciem umowy najmu miejsca parkingowego w ramach 

abonamentu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika parkingu w celu zawarcia umowy 

najmu miejsca parkingowego w ramach abonamentu jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek 

zawarcia tejże  umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy.  Tak pozyskane dane 

są przetwarzane wyłącznie przez Administratora 2. Dane osobowe Użytkowników parkingu 

pozyskiwane przez Administratora 1 w celach monitorowania rotacji na parkingu są przetwarzane za 

pomocą systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Przetwarzanie tych danych 

nie wywołuje żadnych skutków prawnych, finansowych lub innych istotnych konsekwencji dla 

Użytkowników parkingu. 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników parkingu nie obejmuje profilowania. 

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Współadministratorów - w zależności od roli, 

jaką odgrywają w procesie - z następujących praw: 

1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania; 

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 

18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”); 

3) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych 

Osobowych o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną 

sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 

 

6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, 

których te dane dotyczą można kontaktować się z:  

Administratorem 2 kierując korespondencję na adres:…………………………………………....., 

który stanowi punkt kontaktowy. Niezależnie od tego, osoba, której dane dotyczą może 

kontaktować się z każdym z administratorów, w szczególności Administrator 1 wyznaczył 

inspektora ochrony danych (IOD), kontakt do IOD: iod@zdm.waw.pl. 

7. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych 

osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


