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Załącznik nr 2                                                                                              Jasionka, …………………… 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

 Ja niżej podpisany/a……………………………………………( Imię i Nazwisko ) legitymujący/a 

się dowodem osobistym lub paszportem seria  ……………………nr ……………………..wyrażam 

zgodę i upoważniam do odbioru w moim imieniu bagażu / rzeczy zdeponowanych  w przechowalni /  

depozycie Portu Lotniczego „Rzeszów  –  Jasionka” Sp. z o.o. przez: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i Nazwisko oraz seria i nr dowodu lub paszportu osoby upoważnionej) 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(podpis własnoręczny osoby której dotyczy oświadczenie) 

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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