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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 275/Z/2018 

Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 

z dnia 23 maja 2018 r. 

 

 

 

Zmiana Nr 3 

Regulaminu internetowej sprzedaży biletów Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 

(Regulamin IKM) obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

 

W Regulaminie internetowej sprzedaży biletów Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 

(Regulamin IKM) obowiązującym od 1 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany. 

 

 

1. W § 1 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – 

KM” sp. z o.o. ;”. 

2. W § 9 skreśla się ust. 3. 

3. Dotychczasowy § 12 otrzymuje brzmienie:  

„§ 12 

Dane osobowe  

 

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Systemu IKM jest Spółka „Koleje 

Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Lubelskiej 26. 

2. Spółka KM jako administrator danych osobowych przetwarza dane Użytkowników Systemu IKM 

w celu rejestracji Konta IKU w Systemie IKM, sprzedaży biletów, realizacji płatności internetowych 

oraz dostępu do historii zakupionych biletów na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a 

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) natomiast  dane osób, dla których zostały zakupione bilety oraz dane 

Użytkowników w celu realizacji internetowej sprzedaży Biletów internetowych na podstawie Artykułu 

6 Punkt 1 litera b 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. 

3. Zgromadzone przez Administratora dane, mogą zostać udostępniane odbiorcom tylko i wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione. Dane 

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale jest niezbędne do dokonania zakupu 

biletu za pośrednictwem Systemu IKM. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w Systemie IKM przez okres 15 miesięcy od upływu terminu 

ważności zakupionego Biletu internetowego dla Użytkowników dokonujących zakupu biletów bez 

logowania do Konta IKU lub w terminie określonym w § 3 ust. 3 w przypadku Użytkowników 

logujących się do Konta IKU. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  

2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  
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7. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mazowieckie.com.pl.”. 

4. Obecny § 12 otrzymuje numerację § 13. 

5. W spisie treści dodaje się: „Dane osobowe …………………………………………………..13” . 

6. Pozostałe zapisy Regulaminu internetowej sprzedaży biletów Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” 

sp. z o.o. (Regulamin IKM) nie ulegają zmianie. 


