
 
 

Klauzula informacyjna  

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2), 

dalej, jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Pani/Pana danych osobowych  

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”  

Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 942, 36-002 Jasionka, zarejestrowana  

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000296055, REGON: 180288180, NIP: 5170240616, e-mail: 

rzeszowairport@rzeszowairport.pl, tel.: 17 852 00 81, 17 717 86 11. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: 

iod.rodo@rzeszowairport.pl, tel. 17 717 86 04, adres: Jasionka 942, 36-002 Jasionka. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi 

przypadkami naruszenia prawa, na podstawie 83 preambuły i art. 17 Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.  

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, prawnie uzasadnionego 

interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie 

zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) / lub dobrowolnej zgody, 

jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłużej niż 5 lat. 

5. Administrator zapewnia poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym 

zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom 

uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym 

administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. podmiotowi wewnętrznemu 

działającemu u pracodawcy i upoważniony przez niego do przyjmowania zgłoszeń, 

rozpatrywania ich, podejmowania działań następczych oraz przekazywania osobie 

zgłaszającej informacji zwrotnej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym 

przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do 

wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne 

nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 

przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 


