Załącznik nr 6 do Regulaminu wycieczek w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” sp. z o. o.
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych*

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO – w związku
z pozyskiwaniem Pani/ Pana danych osobowych zbieranych w: zgłoszeniu zapotrzebowania
na Wycieczkę, liście Uczestników wycieczki – podaje się następujące informacje:
1. administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, nr KRS: 0000296055, adres: Jasionka
942, 36-002 Jasionka, adres e-mail: wycieczki@rzeszowairport.pl;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o.:
adres e-mail: iod.rodo@rzeszowairport.pl, 17 717 86 04, Jasionka 942, 36-002 Jasionka.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu
zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą i wykonania tej umowy i/lub na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) RODO – w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych: wydanie
karty identyfikacyjnej typu VISITOR, zapewniania ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska,
realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli
Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie
skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania
prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, dotyczących faktur oraz
innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi i/lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO – w celu dochodzenia roszczeń przysługujących administratorowi w związku z tą Umową
oraz w związku z innymi prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora
jako Organizatora wycieczki;
3. odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą: podmioty uprawnione do ich uzyskania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Straż Graniczna, Policja, Urząd Lotnictwa
Cywilnego oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne lub finansowo
księgowe, usługi doradcze, usługi informatyczne; dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy i dalej
aż do przedawnienia

roszczeń

wynikających

z

Umowy

lub

zakończenia

postępowań

w przedmiocie dochodzenia roszczeń, przez okres trwania obowiązku przechowywania faktur i
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innych dokumentów związanych z zobowiązaniami podatkowymi, przez okres umożliwiający
uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego, jednak nie krócej niż do upływu 5 (pięciu) lat licząc od dnia zakończenia
stosunku prawnego wynikającego z Umowy;
5. uprawniona/y jest Pani/ Pan do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane
są Pani/ Pana dane osobowe oraz uzyskania dostępu do Pani/ Pana danych osobowych;
żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Pani/ Pana danych
osobowych, które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania ma Pani/ Pan
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia; żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących
Pani/ Pana danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane
osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe
były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator – z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego prawa
wynikających z art. 17 ust. 3 RODO; żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w
następujących przypadkach: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych);
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator
nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku przetwarzania
danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit) f RODO osoba, której dane dotyczą ma również
prawo do wniesienia sprzeciwu;
6. przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy,
w tym RODO;
7. podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art. 23
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego), konsekwencją niepodania
danych będzie brak możliwości wydania karty identyfikacyjnej typu VISITOR, i odmowa
Uczestnikowi wycieczki dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska; a także wymogiem umownym i
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warunkiem zawarcia Umowy, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
zawarcia i wykonania Umowy.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych
osobowych Uczestników wycieczki:

Lp.

Port Lotniczy
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Sp. z o.o.
Jasionka 942
36-002 Jasionka

Data i podpis
(osoby pełnoletniej, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka):
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