
Lp. Nazwa zbioru danych osobowych
Data wpisania 

do rejestru

Data kolejnych 

aktualizacji
Rodzaj kolejnych aktualizacji

Data wykreślenia z 

rejestru

1 Rejestr członków Rady Nadzorczej Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Krosno 01.07.2015

2 Zbiór danych osobowych posiadaczy Krośnieńskiej Karty Miejskiej 01.07.2015

3
Zbiór danych osobowych osób fizycznych na które nałożono mandaty karne za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego 

do ulgi na przejazd
01.07.2015 08.08.2016

Aktualizacja zakresu danych - dodanie nowych 

zakresów danych.

4
Zbiór danych osobowych klientów i kontrahentów Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Krosno, prowadzony w związku z 

windykacją należności
01.07.2015

5 Zbiór danych osób zgłaszających skargi, wnioski oraz reklamacje 01.07.2015

6
Zbiór danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego, którego właścicielem jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. 

z o.o. Krosno
01.07.2015

7
Zbiór danych osobowych osób fizycznych uczestniczących w przetargach organizowanych przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z 

o.o. Krosno
01.07.2015

8
Zbiór badań okresowych kierowców Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. Krosno

01.07.2015

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SP. Z O.O. KROSNO, 

Z SIEDZIBĄ PRZY UL. FREDRY 1A, 38-400 KROSNO ZAREJESTROWANĄ W KRAJOWYM REJESTRZE URZĘDOWYM PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ POD NUMEREM: 0000205774



Nazwa zbioru danych 

Przedstawiciel administratora 

danych, o którym mowa w art. 

31a, i adres jego siedziby lub 

miejsca zamieszkania

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 

danycy ze zbioru na podstawie art.. 31 ustawy i 

adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych z zbiorze 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane w 

zbiorze

Zakres danych 

przetwarzanych w 

zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru, w 

szczególności informacja czy dane do zbioru 

są zbierane od osób, których dotyczą, czy z 

innychy źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 

sczególności informacja czy dane ze zbioru są 

udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub 

kategorii odbiorców, którym 

dane mogą być przekazane

Informacja dotycząca 

ewentualnego przekazywania 

danych do państwa trzeciego  

Rejestr członków Rady Nadzorczej 

Miejskiej Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. Krosno

Nie wyznaczono

Dane osobowe zostały powierzone na 

podstawie stosownej umowy powierzenia 

danych osobowych

Art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 UODO

Prowadzenie ewidencji 

członków Rady 

Nadzorczej Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej 

MKS Sp. z o.o. Krosno

Imię, nazwisko, adres 

zameldowania, adres 

do korespondencji, 

numer telefonu, adres 

e-mail, PESEL

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, 

niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.

Dane nie są przekazywane do 

odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do 

państw trzecich



Nazwa zbioru danych 

Przedstawiciel administratora 

danych, o którym mowa w art. 

31a, i adres jego siedziby lub 

miejsca zamieszkania

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 

danycy ze zbioru na podstawie art.. 31 ustawy i 

adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych z zbiorze 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane w 

zbiorze

Zakres danych 

przetwarzanych w 

zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru, w 

szczególności informacja czy dane do zbioru 

są zbierane od osób, których dotyczą, czy z 

innychy źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 

sczególności informacja czy dane ze zbioru są 

udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub 

kategorii odbiorców, którym 

dane mogą być przekazane

Informacja dotycząca 

ewentualnego przekazywania 

danych do państwa trzeciego  

Zbiór danych osobowych posiadaczy 

Krośnieńskiej Karty Miejskiej
Nie wyznaczono

Dane osobowe zostały powierzone na 

podstawie stosownej umowy powierzenia 

danych osobowych

Art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 UODO

Obsługa pasażerów 

korzystających z 

Krośnieńskiej Karty 

Miejskiej

Posiadacze Krośnieńskiej 

Karty Miejskiej

Imię, nazwisko, adres 

zameldowania, PESEL, 

numer telefonu, 

informacja o 

uprawnieniu do ulgi, 

opis tras przejazdu, 

wizerunek, podpis, 

numer Krośnieńskiej 

Karty Miejskiej

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, 

niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.

Dane nie są przekazywane do 

odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do 

państw trzecich



Nazwa zbioru danych 

Przedstawiciel administratora 

danych, o którym mowa w art. 

31a, i adres jego siedziby lub 

miejsca zamieszkania

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 

danycy ze zbioru na podstawie art.. 31 ustawy i 

adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych z zbiorze 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane w 

zbiorze

Zakres danych 

przetwarzanych w 

zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru, w 

szczególności informacja czy dane do zbioru 

są zbierane od osób, których dotyczą, czy z 

innychy źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 

sczególności informacja czy dane ze zbioru są 

udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub 

kategorii odbiorców, którym 

dane mogą być przekazane

Informacja dotycząca 

ewentualnego przekazywania 

danych do państwa trzeciego  

Zbiór danych osobowych osób 

fizycznych na które nałożono mandaty 

karne za przejazd bez ważnego biletu 

lub dokumentu uprawniającego do ulgi 

na przejazd

Nie wyznaczono

Dane osobowe zostały powierzone na 

podstawie stosownej umowy powierzenia 

danych osobowych

Art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 UODO

Nakładanie mandatów 

karnych za brak 

ważnych biletów za 

przejazd lub brak 

dokumentu 

uprawniającego do ulgi

Osoby fizyczne na które 

nałożono mandat karny za 

brak ważnego biletu za 

przejazd lub brak 

dokumentu uprawniającego 

do ulgi

Imię, nazwisko, data i 

miejsce urodzenia, 

adres zameldowania, 

data zdarzenia, numer 

Karty Miejskiej, PESEL, 

numer i seria 

dokumentu tożsamości

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, 

niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.

Dane nie są przekazywane do 

odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do 

państw trzecich



Nazwa zbioru danych 

Przedstawiciel administratora 

danych, o którym mowa w art. 

31a, i adres jego siedziby lub 

miejsca zamieszkania

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 

danycy ze zbioru na podstawie art.. 31 ustawy i 

adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych z zbiorze 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane w 

zbiorze

Zakres danych 

przetwarzanych w 

zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru, w 

szczególności informacja czy dane do zbioru 

są zbierane od osób, których dotyczą, czy z 

innychy źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 

sczególności informacja czy dane ze zbioru są 

udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub 

kategorii odbiorców, którym 

dane mogą być przekazane

Informacja dotycząca 

ewentualnego przekazywania 

danych do państwa trzeciego  

Zbiór danych osobowych klientów i 

kontrahentów Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. Krosno, 

prowadzony w związku z windykacją 

należności

Nie wyznaczono

Dane osobowe zostały powierzone na 

podstawie stosownej umowy powierzenia 

danych osobowych

Art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO Windykacja należności
Klienci i kontrahenci MKS Sp. 

z o.o. Krosno

Imię, nazwisko, adres 

zameldowania, adres 

do korespondencji, NIP, 

REGON, wysokość 

zaległości, miejsce 

pracy, numer i seria 

dokumentu tożsamości, 

imiona rodziców, 

numer Krośnieńskiej 

Karty Miejskiej

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, 

niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.

Dane nie są przekazywane do 

odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do 

państw trzecich



Nazwa zbioru danych 

Przedstawiciel administratora 

danych, o którym mowa w art. 

31a, i adres jego siedziby lub 

miejsca zamieszkania

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 

danycy ze zbioru na podstawie art.. 31 ustawy i 

adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych z zbiorze 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane w 

zbiorze

Zakres danych 

przetwarzanych w 

zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru, w 

szczególności informacja czy dane do zbioru 

są zbierane od osób, których dotyczą, czy z 

innychy źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 

sczególności informacja czy dane ze zbioru są 

udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub 

kategorii odbiorców, którym 

dane mogą być przekazane

Informacja dotycząca 

ewentualnego przekazywania 

danych do państwa trzeciego  

Zbiór danych osób zgłaszających skargi, 

wnioski oraz reklamacje
Nie wyznaczono

Dane osobowe zostały powierzone na 

podstawie stosownej umowy powierzenia 

danych osobowych

Art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 UODO

Rozpatrywania skarg, 

wniosków oraz 

reklamacji

Osoby fizyczne zgłaszające 

skargi, wnioski oraz 

reklamacje

Imię, nazwisko, adres 

do korespondencji, 

numer telefonu, adres 

e-mail, opis spraw

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, 

niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.

Dane nie są przekazywane do 

odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do 

państw trzecich



Nazwa zbioru danych 

Przedstawiciel administratora 

danych, o którym mowa w art. 

31a, i adres jego siedziby lub 

miejsca zamieszkania

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 

danycy ze zbioru na podstawie art.. 31 ustawy i 

adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych z zbiorze 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane w 

zbiorze

Zakres danych 

przetwarzanych w 

zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru, w 

szczególności informacja czy dane do zbioru 

są zbierane od osób, których dotyczą, czy z 

innychy źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 

sczególności informacja czy dane ze zbioru są 

udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub 

kategorii odbiorców, którym 

dane mogą być przekazane

Informacja dotycząca 

ewentualnego przekazywania 

danych do państwa trzeciego  

Zbiór danych osobowych pochodzących 

z systemu monitoringu wizyjnego, 

którego właścicielem jest Miejska 

Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. 

Krosno

Nie wyznaczono

Dane osobowe zostały powierzone na 

podstawie stosownej umowy powierzenia 

danych osobowych

Art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO
Ochrona obiektów 

należących do Spółki

Osoby fizyczne przebywające 

na obszarze objętym 

monitoringiem MKS Sp. z 

o.o. Krosno

Wizerunek osoby, czas 

przebywania na 

obszarze objętym 

monitoringiem, numer 

rejestracyjny pojazdu, 

marka pojazdu, data 

przebywania na 

obszarze objętym 

monitoringiem

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, 

niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.

Dane nie są przekazywane do 

odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do 

państw trzecich



Nazwa zbioru danych 

Przedstawiciel administratora 

danych, o którym mowa w art. 

31a, i adres jego siedziby lub 

miejsca zamieszkania

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 

danycy ze zbioru na podstawie art.. 31 ustawy i 

adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych z zbiorze 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane w 

zbiorze

Zakres danych 

przetwarzanych w 

zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru, w 

szczególności informacja czy dane do zbioru 

są zbierane od osób, których dotyczą, czy z 

innychy źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 

sczególności informacja czy dane ze zbioru są 

udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub 

kategorii odbiorców, którym 

dane mogą być przekazane

Informacja dotycząca 

ewentualnego przekazywania 

danych do państwa trzeciego  

Zbiór danych osobowych osób 

fizycznych uczestniczących w 

przetargach organizowanych przez 

Miejską Komunikację Samochodową Sp. 

z o.o. Krosno

Nie wyznaczono

Dane osobowe zostały powierzone na 

podstawie stosownej umowy powierzenia 

danych osobowych

Art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 UODO
Przeprowadzanie 

przetargów

Osoby fizyczne uczestniczące 

w procedurze przetargowej, 

realizowanej przez MKS Sp. z 

o.o. Krosno

Imię, nazwisko, adres  

zameldowania, adres 

do korespondencji, 

PESEL, numer i seria 

dokumentu tożsamości, 

NIP, numer telefonu,

wzór podpisu, adres e-

mail

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, 

niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.

Dane nie są przekazywane do 

odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do 

państw trzecich



Nazwa zbioru danych 

Przedstawiciel administratora 

danych, o którym mowa w art. 

31a, i adres jego siedziby lub 

miejsca zamieszkania

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 

danycy ze zbioru na podstawie art.. 31 ustawy i 

adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych z zbiorze 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane w 

zbiorze

Zakres danych 

przetwarzanych w 

zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru, w 

szczególności informacja czy dane do zbioru 

są zbierane od osób, których dotyczą, czy z 

innychy źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 

sczególności informacja czy dane ze zbioru są 

udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub 

kategorii odbiorców, którym 

dane mogą być przekazane

Informacja dotycząca 

ewentualnego przekazywania 

danych do państwa trzeciego  

Zbiór badań okresowych kierowców

Miejskiej Komunikacji Samochodowej

Sp. z o. o. Krosno
Nie wyznaczono

Dane osobowe zostały powierzone na 

podstawie stosownej umowy powierzenia 

danych osobowych

Art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 

UODO

Sprawdzanie 

uprawnień kierowców 

do prowadzenia 

autobusu

Osoby fizyczne prowadzące 

jednoosobową działalność 

gospodarczą

Imię, nazwisko, data 

odbycia badania, czas 

zdolności do pracy, 

data ważności prawa 

jazdy

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, 

niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.

Dane nie są przekazywane do 

odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do 

państw trzecich


