
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23,  

05-825 Grodzisk Maz. oraz firmę REWIZOR z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiej 49A/3 w Gdyni udostępnionych przeze mnie 

dobrowolnie danych osobowych dotyczących mojego stanu zdrowia/stanu zdrowia osoby pozostającej pod moją opieką*  

w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na odwołanie od wystawionego wezwania do zapłaty/skargę/reklamację/wniosek.  

 

Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku podane są dobrowolnie, jednak ich 

podanie może warunkować możliwość przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, skargi czy wniosku. Administratorem Pana/Pani 

danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Stefana 

Batorego 23. Podane dane będą przetwarzane na podstawie umowy powierzenia przez firmę REWIZOR przy ulicy 

Chwaszczyńskiej 49A/3 w Gdyni. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani  zgody (art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust. lit. a 

RODO),  a także na konieczność wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie reklamacji, skargi i wniosku, a także dochodzenia  roszczeń i dopełnienia 

obowiązków  określonych przepisami prawa. Dane osobowe  mogą być przekazywane  m. in. sądom, organom egzekucyjnym, 

firmom windykacyjnym i pełnomocnikom. Dane będą przetwarzane do czasu wyegzekwowania należności, ale nie krócej niż 

przez okres niezbędny do ochrony praw administratora oraz wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) i w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych  

i archiwalnych. Podczas przetwarzania danych osobowych, decyzje o podjęciu kolejnych działań windykacyjnych mogą być 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decydującym kryterium w w/w procesie będzie brak zapłaty. Pasażerowi przysługuje 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo  

do przenoszenia swoich  danych ( zgodnie z art. 15,16,17,18,21 i innych RODO).  

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi,  

że  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: 

biuro@rewizor.eu oraz iod@wkd.com.pl. 
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