
Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bydgoskie Centrum Informacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy 

Batorego 2; 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo z nami kontaktować za pomocą  

e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl;    

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (Przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się na podstawie Art. 6 ust. 1 Lit. b, RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

a także dla dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 Lit. f) 

RODO). Dane te mogą być także z uzasadnionych przypadkach udostępnione Właścicielowi oraz innym organom 

publicznym lub organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, na podstawie i w granicach określonych przez 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń 

związanych z wykonywaniem umowy lub stwierdzenia popełnienia czynów zabronionych pod groźbą kary przez 

Użytkowników, a także zakładom ubezpieczeń w celu likwidacji szkód powstałych w związku z używaniem roweru 

przez Użytkownika; 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z użyczaniem Roweru; 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich;   

6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Bydgoskiego 

Centrum Informacji, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów 

informatycznych; 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu przyjęcia zwrotu roweru lub trzy lata od momentu 

zakończenia postępowania odszkodowawczego, lub do czasu wycofania zgody, z tym, że działania przetwarzania 

podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych; 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a.      Dostępu do swoich danych osobowych. 

b.      Poprawiania swoich danych osobowych. 

c.      Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w 

przypadku: 

i.     zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

ii.     potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich 

przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

d.      Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi 

(wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych). 

e.      Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu. 

 


