
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (zwanym dalej RODO) 
informujemy, iż: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), 

z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona 
internetowa: bip.metropoliagzm.pl. 

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania 
danych osobowych pod adresem email: daneosobowe@metropoliagzm.pl. 

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego jakim 
jest Budowanie strategii dla mobilności na obszarze GZM realizowanego poprzez: 
Ewaluacje koncepcji i funkcjonowania Metrolinii, na trzech poziomach: całego projektu, 
poszczególnych linii i przystanków, na przykładzie 10 linii uruchomionych do połowy sierpnia 
2021; 

b) Zbadanie deklarowanych powodów korzystania i niekorzystania z transportu zbiorowego, 
w tym Metrolinii, w ciągach komunikacyjnych ww. Metrolinii oraz perspektyw na zachęcenie 
do korzystania z transportu zbiorowego osób z niego niekorzystających; 

c) Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności GZM.  
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) niezbędność przetwarzania do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);  

b) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych 
praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego (art. 9 ust. 2 lit. b RODO). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 
osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom 
świadczącym usługi informatyczne oraz firmie Heksagon sp. z o.o. świadcząca usługi doradcze 
w zakresie przeprowadzenia badania oraz opracowania wyników na podstawie umowy 
nr KT/8/2021.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.01.2023 r. w związku z realizowaną umową 
na badania ankietowe.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, w prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie danych jest dobrowolne . Brak ich podania może skutkować nieuwzględnieniem ankiety 
w badaniach lub uniemożliwienie opracowania odpowiedniej strategii mobilności na terenie GZM.  

8) Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że dane które Pani/Pan poda pozwolą na jednoznaczną 
identyfikację. GZM nie ma zamiaru przeprowadzać takiej identyfikacji ani udostępniać zebranych 
danych w takim celu jednakże Przy zastosowaniu zaawansowanych technologii istnieje możliwość 
powiązania danych takich, jak miejsce zamieszkania z danymi metrykowymi, co może pozwolić na 
identyfikację konkretnej osoby Zebrane dane pozwolą na profilowanie, o którym mowa w art. 22 
RODO jednakże z udziałem człowieka. Profilowanie polegać będzie na zestawieniu danych, ich 
podsumowaniu i segmentacji. Wyniki pozwolą na odpowiedź na pytania i zagadnienia: na ile cechy 
psychospołeczne, status majątkowy, społeczny skorelowane są z pewnymi zachowaniami 
transportowymi, jak wpływają na decyzję o wyborze środka transportu. Ponadto, dane lokalizacyjne 
pozwolą ustalić preferowane formy transportu na poszczególnych dystansach i trasach, 
a w konsekwencji bariery w korzystaniu z transportu zbiorowego.    

 


