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           Załącznik  

do Decyzji Nr 27/2018/PS 

Dyrektora Zarządzającego 

Pionem Sprzedaży 

z dnia 18 maja 2018 roku  

  

 

W Regulaminie świadczenia usługi pocztowej przesyłka hybrydowa w obrocie krajowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Decyzji Nr 114/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług 

Pocztowych z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi 

pocztowej przesyłka hybrydowa w obrocie krajowym z późn. zm. (tekst jednolity stanowi Załącznik nr 2  

do Decyzji  Nr 530/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 20 

listopada 2014 roku w sprawie zmiany oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu świadczenia usługi 

pocztowej przesyłka hybrydowa w obrocie krajowym), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

b) „19) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 

2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej (j.t. Dz. U. 2018 poz. 421),”, 

c) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

d) „21) ustawa – ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. 2017 poz. 

1481 z późn. zm.),”, 

2) po § 18 dodaje się Rozdział VII a w brzmieniu: 

 

„Rozdział VII a 

Dane osobowe  

§ 18 a 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług przewidzianych  

w niniejszym Regulaminie, dotyczących czynności przekazania przesyłki w formie papierowej  

do obrotu pocztowego, przemieszczenia i doręczenia, a także zwrotu przesyłki niedoręczonej, jest 

Poczta Polska S.A. 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w regulaminie, na 

podstawie Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych. 
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4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych  wskazanych w ust. 1. 

5. Dane osobowe będą przechowywane w zakresie przesyłek rejestrowanych przez okres realizacji 

usługi oraz przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowań reklamacyjnych na podstawie 

regulaminu.  

6. Źródłem danych osobowych jest nadawca. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania usługi.  

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

Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, nie ujęte w regulaminie,  

a wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej 

placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl.”. 

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

