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INFORMACJA 
o przetwarzaniu danych osobowych przez  

VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach 
  
1. Administrator  
 

Administratorem* Pani/Pana danych osobowych jest VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy  
ul. Piaskowej 20, 41-404 Mysłowice, NIP 6342298951, www.via4.pl (zw. dalej Spółką).  

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym w naszej firmie 
inspektorem danych osobowych: 

 kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki – najlepiej z dopiskiem 
„Dane osobowe”; 

 wysyłając e-mail na adres iod@via4.pl; 

 telefonicznie pod numerem 32 76 27 512. 

*Administrator, zgodnie z art. 4 RODO – to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub 
inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 
osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej (UE) 
lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie UE lub w prawie państwa członkowskiego 
może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego 
wyznaczania.  

 

2. Organ nadzorczy 
 

Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobwych.  

 

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz na jakiej podstawie prawnej? 
 

W działalności naszej firmy przetwarzamy różne dane osobowe następujących kategorii osób: 
użytkowników autostrady, w tym tych, od których pobieramy opłaty za przejazd, pracowników, 
kandydatów do pracy, kontrahentów współpracujących w realizowanej przez nas działalności 
biznesowej czy pracowników kontrahentów.  

VIA4 S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach (pierwszorzędnych): 

a) obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie 
www.via4.pl; 

b) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów VIA4 S.A., tj.: 
i. zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników oraz 

użytkowników autostrady) i mienia Spółki – co odnosi się także do stosowanego 
monitoringu na terenie siedziby Spółki oraz trasy przejazdu autostradą; 

ii. dochodzenia roszczeń lub obrony praw VIA4 S.A.; 
iii. obsługi zgłoszeń telefonicznych na numer alarmowy; 
iv. obsługi zdarzeń drogowych z udziałem użytkowników z autostrady;  

http://www.via4.pl/
mailto:iod@via4.pl
http://www.via4.pl/
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v. poboru opłat za przejazd autostradą, w szczególności obsługi zdarzeń w związku z 
brakiem iszczenia opłaty za przejazd autostradą 

vi. obsługi zgłoszeń składanych do Specjalisty ds. etyki; 
c) prowadzenia procesów rekrutacyjnych; 
d) związanych z zatrudnieniem pracowników lub nawiązaniem stosunku cywilnoprawnego z 

osobami fizycznymi; 
e) związanych z realizacją umów zawieranych z kontrahentami. 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach innych (drugorzędnych), prawem 
dopuszczalnych, gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W takich 
przypadkach przetwarzanie będzie odbywało się w celu przeniesienia danych do archiwum, w celu 
prowadzenia audytów, różnego rodzaju postępowań wyjaśniających, analiz, wdrożenia systemów 
kontroli wewnętrznej, zarządczej, wewnętrznych obowiązków raportowych i sprawozdawczych, 
rozstrzygania sporów, prowadzenia spraw sądowych, w tym również postępowań przygotowawczych, 
o jakich mowa w przepisach Kodeksu postępowania karnego lub postępowań w sprawach o 
wykroczenia. 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych 
 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zgromadzone i są 
przetwarzane oraz od przepisów prawnych nakładających na Administratora obowiązek 
przechowywania poszczególnych danych, będących danymi osobowymi przez określony czas, 
wskazany w przepisach prawa, a także od przyjętych w VIA4 S.A. okresów retencji danych, o ile nie 
wynikają one wprost z innych przepisów prawnych. 

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dane przechowujemy do czasu wycofania zgody lub do czasu realizacji 
czynności, na którą zgoda została wyrażona, o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana lub przez czas 
wskazany w treści zgody; 

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane przechowujemy  przez czas obowiązywania umowy oraz w zakresie 
danych podatkowych przez czas wskazany w przepisach prawnych; 

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane przechowujemy przez okres wskazany przez konkretne przepisy 
prawne, np. w stosunku do akt pracowniczych – 50 lat; 

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – dane przechowujemy przez czas realizacji czynności związanych z 
pobieraniem opłat za przejazd autostradą lub przez okres wskazany w przepisach prawnych; 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane przechowujemy przez czas trwania ważnego prawnego interesu 
Administratora, nie dłużej niż może to wynikać z przepisów prawnych. 

 

5. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów lub organów 
 

Dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawnych; 
b) podmiotom, którym przekazanie danych jest konieczne ze względu na prowadzone rozliczenia 

w związku z pobieraniem opłat za przejazd autostradą; 
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c) w zależności od celu, w jakim są gromadzone - podmiotom współpracującym z VIA4 S.A. w 
zakresie obsługi IT, kadrowej, księgowej, doradczej, obsługi prawnej, szkoleniowej, 
świadczenia usług kurierskich, operatorowi pocztowemu, a także Spółkom w ramach grup 
kapitałowych do których należy Spółka; 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG, jak również nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

6. Podanie danych osobowych 
 

Podanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim przetwarzanie się odbywa, może wynikać z 
obowiązku ustawowego lub z umowy lub może być warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy, 
utrudnienie w realizacji konkretnego działania lub brak możliwości podjęcia konkretnego działania lub 
też na skutek braku podania danych osobowych, podjęcie przez Administratora innych dozwolonych 
prawem działań w celu zabezpieczenia własnego interesu prawnego.  

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 
 

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

1) dostępu do swoich danych; 
2) do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia; 
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

a. gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia 
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła - na mocy art. 21 ust. 1 RODO - sprzeciw wobec 
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

4) do przeniesienia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

5) do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną 
sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na 
art. 6 ust. 1 lit. e) lub f); 

6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 


