REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERMINALU PASAŻERSKIEGO
PORTU LOTNICZEGO „RZESZÓW – JASIONKA” SP. Z O.O.
Terminal pasażerski stanowi własność Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. w Jasionce 36-002 Jasionka 942, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000296055, NIP: 5170240616, REGON: 180288180, z kapitałem zakładowym w wysokości:
496.642.500,00 zł.
W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii SARS-CoV-2, przestrzegając wytycznych Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
(EASA)z dnia 21.05.2020 r., wydanych we współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pt. „COVID-19 Aviation Health Safety Protocol.
Operational Guidance for the management of airline passengers”, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pasażerów, tak aby maksymalnie ograniczyć
ryzyko transmisji SARS-CoV-2 na lotnisku, Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. oraz zgodnie z Zasadami postępowania w podróży lotniczej oraz w portach
lotniczych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania na obszarze Polski koronawirusa (SARS-CoV-2) wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy
z Urzędem Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 września 2020 r., działając na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 03.07.2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2019, poz.: 1580 t.j.)
wprowadza Regulamin korzystania z Terminala pasażerskiego:
IV. DANE OSOBOWE
KLAUZULA INFORMACYJNA
I. DEFINICJE
Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika Terminalu w
Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści niniejszego Regulaminu, poniższe zwroty 1.
związku z dokonaniem u niego pomiaru temperatury oraz wywiadu medycznego
otrzymują następujące znaczenie:
1.
Użytkownik Terminalu – Pasażer, osoba mu towarzysząca oraz osoba, która
jest Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. w Jasionce adr. Jasionka
942,36-002
Jasionka,
e-mail:
rzeszowairport@rzeszowairport.pl.
zamierza wejść na teren Terminalu w celu skorzystania z usług świadczonych na
Dane
terenie Terminalu;
kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.rodo@rzeszowairport.pl.
2.
Pasażer – osoba, która posiada ważny bilet lotniczy i która zamierza skorzystać 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z wytycznych Agencji
z Terminalu w celu odbycia podróży statkiem powietrznym z Portu lub która
UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), wydanych we współpracy z
powraca z podróży samolotem;
Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pt. „COVID-19
3.
Port – Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. w Jasionce 942,
Aviation Health Safety Protocol. Operational Guidance for the management of
36-002 Jasionka;
airline passengers. Osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do podania
4.
Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem korzystania
danych, ale konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wstępu na
z Terminalu;
teren Terminalu.
5.
Terminal – budynek, będący wydzieloną częścią Portu, przeznaczony do obsługi 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika Terminalu jest
art. 6 ust. 1 lit e), art. 9 ust. 2 lit i ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
ruchu pasażerskiego, na terenie którego świadczone są usługi na rzecz
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
przybywających i opuszczających Port.
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
II. ZASADY KORZYSTANIA Z TERMINALU
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) – dane
1.
Wstęp na teren Terminalu mają tylko ci Użytkownicy Terminalu, którzy:
osobowe będą przetwarzane w celach związanych z interesem publicznym w
a)
nie przejawiają oznak chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi
b)
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich
których najbliżsi nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w związku z SARS-CoVdomowych;
2; art. 9 ust. 2 lit f) RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane osobowe przetwarzane
2.
Pracownik Portu ma prawo odmówić Użytkownikowi Terminalu wstępu na teren
będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora
Terminalu, jeżeli ten przejawia oznaki chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, tj.
tj. ustalenie, dochodzenie, odpieranie roszczeń.
temperatura jego ciała wynosi lub przekracza 38°C, ma uporczywy kaszel,
trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne. W takim przypadku 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być Sanepid, Policja, Straż Graniczna,
Służby Medyczne, doradca administratora, przewoźnik.
Użytkownik Terminalu jest poddany dwukrotnemu pomiarowi temperatury –
z przerwą 15 minutową, w wyznaczonym pomieszczeniu do oceny zdrowia. 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
W przypadku potwierdzenia objawów COVID-19 u Użytkownika Terminalu na
Gospodarczy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
podstawie wskazanych wyżej przesłanek, Pracownik Portu ma prawo wyprowadzić
6. Dane osobowe Użytkownika Terminalu będą przechowywane przez Port do czasu
Użytkownika Terminalu z Terminalu.
osiągnięcia celów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
3.
Użytkownik Terminalu chcący skorzystać z Terminalu, wyraża zgodę na dokonanie
publicznego oraz przez okres aż do przedawnienia roszczeń lub zakończenia
przez upoważnionych pracowników Portu pomiaru jego temperatury ciała oraz
postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń.
ewentualnie wywiadu medycznego podczas wejścia na teren Terminalu. Pomiar
temperatury może się odbyć w szczególności przy użyciu samoobsługowego 7. Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do: uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz uzyskania
urządzenia termowizyjnego lub bezdotykowego – ręcznego urządzenia do pomiaru
dostępu do danych osobowych jej dotyczących; żądania od administratora
temperatur. Odmowa pomiaru temperatury upoważnia pracownika Portu do
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, żądania uzupełnienia
wyprowadzenia Użytkownika Terminalu z Terminalu.
niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia dotyczących jej danych
4.
Użytkownicy Terminalu przebywający na terenie Terminalu są zobowiązani do
osobowych -a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane
bezwzględnego przestrzegania wszelkich nakazów, ograniczeń i zakazów
osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie
wprowadzonych przez Port (w tym oznaczeń znajdujących się na terenie
są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
Terminalu), jak również przestrzegania komunikatów głosowych i procedur
przetwarzane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane
wprowadzonych przez Port w związku z epidemią SARS-CoV-2 i związanymi z nią
osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
reżimami sanitarnymi.
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu
5.
W przypadku jeżeli Użytkownik Terminalu pomimo wstępnej kontroli przy wejściu,
podlega administrator – z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego prawa wynikających z
podczas pobytu na terenie Terminalu przejawia objawy choroby zakaźnej, może
art. 17 ust. 3 RODO; żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w
zostać ponownie skontrolowany i nie wpuszczony na statek powietrzny oraz
następujących przypadkach: osoba, której dane dotyczą kwestionuje
poddany dobrowolnej izolacji w przygotowanym do tego pomieszczeniu do oceny
prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi
zdrowia.
sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a
III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA TERMINALU DOT. OCHRONY ZDROWIA
osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już
1.
Zobowiązuje się Użytkownika Terminalu podczas pobytu na terenie Terminalu do:
danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której
a)
zachowania odległości od innych pasażerów (nie dotyczy najbliższej rodziny),
dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku
tj. zalecany fizyczny dystans co najmniej 1,5 metrów;
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO osoba,
b)
przestrzegania higieny, poprzez dezynfekcję rąk przy wejściu na teren
której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia sprzeciwu, osobie, której
Terminalu i we wszystkich strefach o dużym natężeniu ruchu pasażerów;
dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
przy użyciu środków higienicznych chyba, że Użytkownik Terminalu ma
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej
założone rękawiczki ochronne;
dotyczących narusza przepisy, w tym RODO.
c)
ochrony układu oddechowego, poprzez noszenie na terenie Terminalu
indywidualnej osłony nosa i ust, np. maseczki, przyłbicy, chusty zgodnie z
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
obowiązującymi wytycznymi GIS, Rozporządzeniem Rady Ministrów lub
1. Niniejszy Regulamin korzystania z Terminalu obowiązuje od dnia
właściwego Ministra (ograniczenie to nie dotyczy dzieci do lat 4);
11 września 2020 r. do jego odwołania przez Port.
d)
ograniczenia bezpośredniego kontaktu (dotyku) z powierzchniami na terenie
2. Każdy Użytkownik Terminalu przed wejściem na teren Terminala obowiązany jest
Terminalu;
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
e)
stosowania się do komunikatów i instrukcji podawanych w formie wizualnej i
3. Reklamacje dotyczące korzystania z Terminalu należy składać w formie pisemnej
dźwiękowej na Terminalu.
w Sekretariacie Zarządu Portu Lotniczego lub drogą elektroniczną na adres email:
2.
Pracownik Portu ma prawo wyprosić z Terminalu Użytkownika Terminalu, który
rzeszowairport@rzeszowairport.pl.
pomimo wcześniejszego upomnienia nie przestrzega obowiązków wynikających z
4. Traci moc Regulamin korzystania z Terminalu z dnia 1 czerwca 2020 r.
niniejszego Regulaminu, a nadto powiadomić odpowiednie służby.

