
Zmiana Nr 14 
Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” 

(RP-KM) 
obowiązuje od 9 lipca 2018 r. 

W Regulaminie odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” (RP-
KM), obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. wprowadza się odręcznie następujące zmiany: 

1. W § 2 pkt. 29 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „Dz. U. z 2006 r. Nr 38 poz. 266 z póź. zm.”.
2. W § 22:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przetwarzanie danych osobowych w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” odbywa się zgodnie
z postanowieniami 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) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 s.1), dalej 
RODO;”; 

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu RODO, Użytkowników usługi Bilet

w aplikacji mobilnej w „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. jest operator Aplikacji 
mobilnej.”. 

3. We wzorach druków obecny wzór nr 13 zastępuje się nowym wzorem (w załączeniu).

Pozostałe zapisy Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie 
- KM” (RP-KM) nie ulegają zmianie.



Wzór nr 13 
do § 16 

Pokwitowanie zatrzymania dokumentu H-005 
Awers 

Rewers 

Informacja 

1) Pana/i dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Lubelskiej 26, 03-802 Warszawa, na podstawie zgody wynikającej z art. 6 ust. 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) w związku z podejrzeniem, że dokument przewozu lub dokument poświadczający 

uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu jest podrobiony lub przerobiony. Osobie, której dotyczą dane osobowe, przy-

sługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do kopiowania i przeno-

szenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Podróżny ma prawa: wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz wnoszenia reklamacji, w tym zakresie na warunkach określonych w Regulaminie odprawy oraz przewozu 

osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM”. Dane przetwarzane w niniejszym celu mogą zostać udostępnione tylko 

 i wyłącznie w celu wykonania zadań wynikających z  przepisów prawa; 

2) odbiorcami danych mogą być Sądy, Komornicy Sądowi oraz instytucje działające na mocy odrębnych przepisów prawa. Dane

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą podlegały profilowaniu; 

3) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Spółki KM:iod@mazowieckie.com.pl.


