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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 272 /Z/2018 

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

z dnia 23 maja 2018 r. 

 

 

 

Zmiana Nr 1 

Ogólnych warunków wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej 

obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

 

 

W Ogólnych warunkach wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej” obowiązujących od 1 lipca  

2017 r. wprowadza się następujące zmiany. 

 

 

1. W Definicjach dodaje się pkt. 14 w brzmieniu: 

 „14 ) RODO – Rozporządzenie 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).”. 

2. W § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wydanie duplikatu Karty KM wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł w 

przypadki pierwszego duplikatu, 50 zł w przypadku kolejnego duplikatu, z zastrzeżeniem 

§ 2 ust. 12.”. 

3. W § 2: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Za osobę niepełnoletnią, o której mowa w art. 8 RODO  Wniosek wypełnia i składa, a także 

odbiera Kartę KM rodzic lub opiekun prawny dziecka.”;  

2) skreśla się ust. 6; 

3) dotychczasowe ust. od 7 do 12 otrzymują odpowiednio numerację od 6 do 11.  

4. Dotychczasowy § 8 otrzymuje brzmienie:  

„§ 8 

Dane Osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas zakładania konta w serwisie Karta 

Mazowiecka oraz Wniosku o wydanie Karty Imiennej jest Spółka „koleje Mazowieckie – KM” 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Lubelskiej 26.  

2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (dla osób działających we własnym 

imieniu) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (dla osób działających w imieniu innych osób) 

zgodnie z treścią RODO. 

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. W oparciu o 

zgromadzone dane nie będzie wykonywane profilowanie. 

4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne w celu założenia 

konta w serwisie Karta Mazowiecka oraz złożenia wniosku o wydanie karty imiennej. 

5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres 15 miesięcy od wygaśnięcia ostatniego kontraktu 

zapisanego na Karcie KM; 

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

danych osobowych narusza przepisy RODO.  

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

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

5. Obecny  § 8 otrzymuje numerację § 9. 

6. W spisie treści: 

1) dodaje się nowy: „§ 8 Dane osobowe………………………………………………………10”; 

2) obecny § 8 otrzymuje numerację § 9. 

7. Zmienia się treść załącznika nr 2 i nr 3, które otrzymują brzmienie nadane im w załączniku 

nr 1 i 2 do niniejszej zmiany. 

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

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

 

- Załącznik nr 1, 

- Załącznik nr 2. 

 

 


