
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
Administratorem Twoich danych osobowych w ramach umowy na usługę Opłaty za autostrady 
jest: 

1. PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 89 (dalej: Finat), 
w zakresie adresu e-mail podanego przez Ciebie w procesie rejestracji do usługi Opłaty za 
autostrady, danych dodanego do usługi pojazdu oraz danych przetwarzanych w związku 
z wniesieniem przez Ciebie opłaty za przejazd płatnymi autostradami wskazanymi 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu usługi Opłaty za autostrady. 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest administratorem Twoich danych osobowych 
w związku z nabyciem biletu autostradowego za przejazd Państwowymi Płatnymi 
Autostradami w ramach usługi Opłaty za autostrady. 

 
 
Klauzula informacyjna Finat dla klienta wnoszącego opłatę za przejazd autostradą 
 
[Dane kontaktowe oraz IOD] 
Finat wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: 
iod_finat@finat.pl lub pisemnie (adres siedziby Finat). Z inspektorem możesz się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 
 
[Cel przetwarzania i podstawa prawna] 
Finat przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy na usługę Opłaty za autostrady, 
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prawidłowej realizacji reklamacji, 
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

w tym w szczególności przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, czy 
praw konsumenta, 

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora 
danych osobowych tj. w celu: 
– zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w tym zapobiegania oszustwom, 
– ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

 
[Kategorie danych osobowych i źródło ich pochodzenia] 
W ramach świadczenia usługi Finat otrzymuje Twoje dane od PKO Banku Polskiego S.A. w zakresie: 
nr rachunku bankowego. 
 
[Okres przechowywania danych] 
Finat przechowuje Twoje dane: 
a) przez czas obowiązywania umowy na usługę Opłaty za autostrady, a po tym czasie przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy lub ewentualnych promocji 
tj. 6 lat, 

b) dane rachunkowe przechowywane na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat, 
c) do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody w sytuacji, gdy podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub 
dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

 



[Odbiorcy danych] 
Finat przekazuje numer rejestracyjny operatorom autostrad współpracującym z Finat w celu 
prawidłowej realizacji umowy na usługę Opłaty za autostrady. Finat przekazuje również Twoje 
dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Finat, w tym: PKO Bankowi 
Polskiemu S.A. (ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa), dostawcom usług IT, podmiotom 
świadczącym usługi doradcze lub audytowe – przy czym te podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Finat i wyłącznie zgodnie z poleceniami Finat. 
 
[Twoje prawa] 
Masz prawo do: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją 
szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO, przenoszenia danych, a także prawo do wycofania 
zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed jej wycofaniem. 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 
 
[Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania] 
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na usługę Opłaty za autostrady. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy na usługę Opłaty za 
autostrady. 
 
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] 
Finat nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie przetwarza danych 
osobowych w formie profilowania. 
 
 
Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla klienta wnoszącego 
opłatę za przejazd Państwową Płatną Autostradą 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze 
zm.), dalej „RODO”, informujemy: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 

z którym można się skontaktować: 
a) na adres 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, 
b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP, 
c) poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową: kancelaria@mf.gov.pl; 

2) w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana 
z praw związanych z przetwarzaniem danych można też kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych: 
a) elektronicznie na adres e-mail: iod@mf.gov.pl, 
b) listownie na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) wydania lub zwrócenia biletu autostradowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 



Administratorze, który wynika z ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020, poz. 2268 z późn. zm.), 

b) archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika z ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
164 z późn. zm.); 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa; odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być 
ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 
Administratora, w szczególności przedsiębiorcy działający w imieniu i na rzecz Szefa KAS, 
z którymi Szef KAS zawarł umowę na wydawanie biletów autostradowych, oraz te podmioty 
przetwarzające, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług serwisowych dla 
użytkowanych systemów informatycznych; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, o którym mowa w pkt 3a, a także przez okres wynikający z przepisów prawa, 
w tym przepisów o archiwizacji; 

6) posiada Pani/Pan: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO, 
c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie 

z art. 18 RODO; 
7) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do nabycia lub zwrotu biletu za 
przejazd autostradą; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nabycia lub zwrotu 
biletu; 

9) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO. 


