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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

Kto jest 
administratorem 

danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) z siedzibą przy 
ulicy Matejki 59, 60-770 Poznań.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane 
RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobo-
wych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Z kim można się
kontaktować w 

sprawie przetwarzania
danych osobowych?

We  wszystkich  sprawach  związanych  z  ochroną  i  przetwarzaniem  danych  osobowych  mogą  się  Państwo konta-
ktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod@ztm.poznan.pl

W jakim celu i na
jakiej podstawie

przetwarzamy
dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z ZTM (podstawa prawna
przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. b RODO), przede wszystkim dla:

Urząd Miasta Poznania i jego jednostki organizacyjne, Rada Miasta Poznania, Krajowa Izba Odwoławcza, dostawcy 
systemów IT, firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne i windykacyjne, firmy realizujące usługę niszczenia 
dokumentów. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokura-
tura, Policja itd., na ich uzasadniony wniosek.

Jakie mamy
 prawa w związku 

z ochroną
danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usu-
nięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochro-
nie danych osobowych. 

ZTM nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Czy dane są 
przekazywane poza EOG?

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania. 
Czy dane 

wykorzystuje się 
do profilowania?

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publi-
cznego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.

Czy podawanie
danych osobowych

jest konieczne?
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Komu przekazywane
są dane osobowe?

- wyboru kontrahenta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przechowywane przez okres
co najmniej 4 lat od zakończenia postępowania,

- realizacji umowy z kontrahentem i będą przechowywane przez okres minimum 6 lat od daty zakończenia umowy ze 
względu na wymagania przepisów prawa podatkowego a jeśli umowa zostaje zawarta z finansowaniem z funduszy EU 
bądź okres gwarancji jest dłuższy, okres ten może ulec wydłużeniu,

- zapewnienia bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy.

Dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Admini-
stratora.
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