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Załącznik nr 1  
Przechowalnia bagażu/depozyt  
Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.  
Jasionka 942, 36-002 Jasionka 
Terminal Pasażerski, tel. +48 17 7170 800 
pasazer@rzeszowairport.pl 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 

Data i godzina  zdeponowania bagażu/rzeczy na przechowanie:……………………………………………………………………….… 
Nr przyjęcia zgodny z nr plomby zabezpieczającej:………………………………………………………………………………………………. 
Opis bagażu/rzeczy: 

Typ  

Waga  

Rozmiar  

Kolor  

Marka  

Nr seryjny  

Ilość   

Opis szczegółowy: 
…………………………………………………………....................................................................................................................... 
....................................................................…………………………………………………………………........................................... 
DANE WŁAŚCICIELA  BAGAŻU /RZECZY: 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:......................................................................................................................................................................... 
Nr telefonu , e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ BAGAŻ/RZECZ: 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa jednostki: ……………………………………………………… 
 

Płatność: Karta:.... Gotówka:…. 

Cena za przechowanie w PLN  Słownie: 
 
 

Nr paragonu z kasy fiskalnej:  
 

 

Deklarowany odbiór w dniu  
 

 

 
Deklaracja /Oświadczenie dotyczące wartości mienia oraz zadeklarowanej  zawartości : Oświadczam, że  jestem właścicielem mienia   

w postaci: …………………………………………………………………………………. którego deklarowana wartość wynosi:  …………………………………………………… . 

                                                                                                  
………................................................................................................. 

/data i podpis właściciela/ 

 
                                                                                              

……………………………………………………………………………………………………. 
/data i podpis pracownika przyjmującego/ 

 
 
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adnotacja o odmowie przyjęcia rzeczy do Przechowalni Bagażu: 
…………………………………………………………………………………………………………………...……….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………....................................................................................................... 
 

…………………………………………………….……………………………………… 
/data i podpis pracownika  / 

WYDANIE BAGAŻU/RZECZY: 
Data i godzina wydania bagażu/rzeczy z depozytu: 
………………………..................................................................................................................................... 
Numer Ewidencyjny/nr plomby zabezpieczającej: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
DANE OSOBY ODBIERAJĄCEJ RZECZ: 
Imię i nazwisko: …………………………………………………............... 
 

 Oświadczam, że jestem właścicielem i jestem uprawniona/ny do odbioru bagażu/rzeczy wskazanych w protokole i potwierdzam 
całkowitą zgodność  z  wymienionym w protokole oraz nie wnoszę żadnych uwag co do zadeklarowanej zawartości oraz stanu 
bagażu/rzeczy. 

                                                                                         
………................................................................................................. 
/data i podpis osoby której wydano bagaż/przedmiot / 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
/data i podpis pracownika wydającego bagaż/ rzecz / 
 

 
*Formularz  wypełnia jednostka przekazująca i składa wraz z bagażem / rzeczą w Biurze. 
Protokół  sporządzono w 2 egzemplarzach: 
1 szt. - a/a 
1 szt. – właściciel/klient 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
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), dalej jako RODO -  w 

związku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych osobowych, podaje się następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 

Jasionka. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.rodo@rzeszowairport.pl,  Tel. 17 7178604 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji usługi na żądanie  osoby, której dane dotyczą). 

4. Celem zbierania danych jest skorzystanie z usługi Przechowalni/Depozytu Bagażu na lotnisku Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. Dane osobowe 

przetwarzane będą zgodnie z RODO, w celu realizacji usług świadczonych przez Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o., w zakresie nie 

szerszym niż: imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mailowy, adres, adekwatnie i stosownie do rodzaju 

usługi, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi przechowania depozytu.  W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe wykonanie usługi. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez Administratora 

na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe Pani/Pana  pozyskane w celu realizacji usług świadczonych przez Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. będą 

przechowywane przez okres realizacji usługi oraz w celach archiwalnych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat. 

11. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o. o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka, KRS: 

0000296055 (będącego w świetle przepisów Administratorem danych osobowych) udostępnionych przez mnie moich danych osobowych. 

………………………………………………………………. 

                                                                                       (data, czytelny podpis) 
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