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Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych z monitoringu 

wizyjnego w autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy: 

 

I. Wskazanie Administratora 

Administratorem danych osobowych z kamer monitoringu wizyjnego zamontowanego w autobusach realizujących 

zadania przewozowe na rzecz miasta stołecznego Warszawa w ramach umów zawartych z ZTM Warszawa jest 

Mobilis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 8, 02-495 Warszawa. 

 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu 

Pracy oraz na podstawie artykułu 6 litery F Rozporządzenia 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. 

 

Mając na uwadze wyżej wskazane podstawy prawne, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w 

następujących celach: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Mobilis Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami 

artykułu 22 § 1 Kodeksu pracy, 

2. Zapewnienie ochrony mienia będącego własnością Mobilis Sp. z o.o. zgodnie z artykułem 22 § 1  KP, w tym 

realizacji przepisów związanych z ubezpieczeniem mienia, w tym ubezpieczeniem komunikacyjnym w 

ramach przepisów Prawa o ruchu drogowym, oraz prowadzenia postępowania ubezpieczeniowego po 

kolizji/wypadku, 

3. Dochodzenie roszczeń przez i na rzecz Mobilis oraz w stosunku do Mobilis, 

4. Celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę w związku z 

charakterem oraz specyfiką działalności gospodarczej Spółki, Mobilis Sp. z o.o. może przetwarzać również 

dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę związanych ze 

świadczeniem usług przewozowych na podstawie umów zawartych w ramach Ustawy o zamówieniach 

publicznych.  

 

Przetwarzane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby mieć wpływ na 

sytuację prawną rejestrowanych osób lub w inny sposób wpływać na ich prawa i obowiązki oraz nie będą 

profilowane. 

 

III. Obowiązek podania danych osobowych Administratorowi 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora (punkt II). Brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z rezygnacją z przejazdu 

autobusem komunikacji miejskiej oznaczonym logo firmy Mobilis Sp. z o.o. 

 

IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, dane osobowe mogą być 

udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

1. Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie w celu: 

a. realizacji zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
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b. rozpatrywania skarg i wniosków (art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), 

c. ustalania i windykacji należności cywilnoprawnych za przejazd bez ważnego dokumentu 

przewozowego (art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych), 

d. rozpatrywania reklamacji i odwołań, zgodnie z wymogami ustawy Prawo przewozowe 

e. art. 9a ustawy o samorządzie gminnym,  zapewnienia porządku publicznego i 

bezpieczeństwa pasażerom Warszawskiego Transportu Publicznego. 

2. Organom i instytucjom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; 

3. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług 

serwisowych wyposażenia wizyjnego, firmom ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczenia 

komunikacyjnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane w zakresie umowy z Administratorem i 

wyłącznie zgodnie z przepisami prawa i/lub w porozumieniu z Administratorem. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie 30 dni od daty nagrania a następnie 

automatycznie kasowane. Zapis który może być dowodem w sprawach roszczeń lub w sprawach naruszenia prawa 

będzie przechowywany do czasu zakończenia właściwego postępowania. 

 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują następujące prawa: 

1. Prawo dostępu do informacji o danych osobowych 

Przysługuje prawo do szczegółowej informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych w 

postaci wizerunku, prawo ograniczonego dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich 

przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawo do uzyskania informacji o konkretnych odbiorcach 

danych osobowych. 

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora dane osobowe naruszają przepisy RODO, 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


