
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RZECZY ZNALEZIONE 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka: „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie, ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków -> „Spółka” (adres do korespondencji: 

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. ul. Wodna 2, 30-556 Kraków).  

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania czynności związanych ze znalezieniem 

i wydaniem rzeczy znalezionych (podstawa przetwarzania -> wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 4. ust.1 ustawy 

o rzeczach znalezionych). Dane mogą być również przetwarzane w celu  ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z tytułu przechowania 

rzeczy (podstawa przetwarzania -> art.6 ust.1 lit. f) rodo w zw. z art. 9 ust.1 ustawy o rzeczach 

znalezionych w zw. z art. 471 k.c., tj. tzw. uzasadniony interes administratora). 

3. Odbiorcami danych mogą być: organy policji gdy zostanie zgubiony dowód osobisty lub 

paszport oraz upoważnieni pracownicy Spółki. Poza wskazanymi podmiotami, dane nie będą 

nikomu ujawniane, chyba, że okaże się to niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów 

lub  której stroną jest Spółka lub wynikać to będzie z przepisów prawa (z zastrzeżeniem 

zapewnienia legalności takiego ujawniania). 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych oraz do ograniczenia 

przetwarzania.  

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminu odbioru/przechowywania rzeczy, 

a następnie przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć z tytułu 

przechowania rzeczy. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 

administratora będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której 

dane dotyczą. Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.  

8. Z administratorem danych można kontaktować się na wyżej podany adres korespondencyjny 

lub na adres mailowy: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl . Administrator danych 

powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: 

iod@kolejemalopolskie.com.pl . 
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