
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach akcji Podziel się Dobrem – zyskaj 

kalendarz KZN! 

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe 

„Bieżanów” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Półłanki 25; 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa- 

Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000165284, 

posiadająca nr NIP: 6792767699, nr REGON: 356722973 o kapitale zakładowym w wysokości: 

1.620.000,00 zł, dalej jako KZN. 

2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych  

u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@kzn.pl. 

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez 

wysłanie do Administratora wiadomości e – mail zgodnie z zasadami wskazanymi przez 

Administratora w ogłoszeniu dotyczącym akcji Podziel się Dobrem – zyskaj kalendarz KZN! 

(dalej również: „akcja”).  

4. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu, adres do korespondencji, nazwa banku prowadzącego rachunek, numer 

rachunku bankowego, kwota udzielonego wsparcia oraz inne dane osobowe znajdujące się na 

potwierdzeniu dokonania przelewu. 

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez KZN: 

• w celu zweryfikowania przez Administratora, czy udzielono wsparcia finansowego  

w minimalnym wymiarze ustalonym dla akcji, a w konsekwencji, czy osiągnięty został cel akcji, 

jakim jest promocja wsparcia wybranych akcji charytatywnych; 

• w celu przesłania kalendarza do osoby, która udzieliła wsparcia w ramach akcji. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu uzyskania przez Administratora 

potwierdzenia, że wysyłka została w całości prawidłowo zrealizowana. Po tym czasie dane 

osobowe zostaną niezwłocznie trwale usunięte.  

7. Dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny 

zostaną przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia 

kalendarza.  

8. Podane dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom współpracującym 

na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom 

świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także 

spółkom z grupy kapitałowej KZN. 

9. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu 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 ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wysłania kalendarza  

w ramach akcji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie 

cofnięta poprzez wysłanie oświadczenia na adres iod@kzn.pl, jednak w przypadku cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji  

i numeru telefonu przed wysłaniem kalendarza będzie skutkować brakiem możliwości 

dostarczenia kalendarza w ramach akcji. 

mailto:iod@kzn.pl
mailto:iod@kzn.pl

