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Załącznik   

do Decyzji Nr 34/2018/PS 

Dyrektora Zarządzającego 

Pionem Sprzedaży 

z dnia 22 maja 2018 r. 

 

 

W Regulaminie świadczenia usługi płatniczej Transfer EKSPRES ZAGRANICA, stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 70/2014/PRUF Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług 

Finansowych z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi 

płatniczej Transfer EKSPRES ZAGRANICA (tekst jednolity Regulaminu świadczenia usługi płatniczej 

Transfer EKSPRES ZAGRANICA stanowi Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 152/2016/PS Dyrektora 

Zarządzającego Pionem Sprzedaży z dnia 7 lipca 2016 roku zmieniającej Decyzję w sprawie 

Regulaminu świadczenia usługi płatniczej Transfer EKSPRES ZAGRANICA oraz w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (D. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),”, 

 

2) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z usługi płatniczej 

Transfer EKSPRES ZAGRANICA jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. 

Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  

i lit. c Rozporządzenia RODO - w celu realizacji usługi, o której mowa w Regulaminie, oraz w 

celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych korzystających z 

usługi przewidzianej w Regulaminie, niezbędne do jej realizacji. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat, liczony od następnego roku po dacie 

przyjęcia TEZ. 

6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Nazwa organu nadzorczego znajduje się na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. 

http://www.poczta-polska.pl. 

7. Źródłem danych osobowych jest nadawca TEZ. 
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8. Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania usługi. Odmowa podania danych skutkuje 

brakiem możliwości realizacji usługi. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w  Regulaminie, a 

wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz 

na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl.”. 
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