System rezerwacji usług w Porcie Lotniczy Wrocław SA – Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych
Zgodnie z art.13 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, Dziennik
Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji usług online
jest: Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław.
Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany
powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@airport.wroclaw.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
•

zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług zamawianych elektronicznie, na
podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych – w tym zakresie
dane przechowywane będą przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art.6 ust.1
lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych:
wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
- w tym zakresie dane przechowywane będą przez czas w którym przepisy nakazują
nam jej przechowywać
W przypadku wyrażenia zgody Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w celu:
• marketingowym na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych
- w tym zakresie dane będą wykorzystywane do momentu odwołania zgody
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące
w realizacji zamówionych usług.
Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych:
prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody,
prawo do przenoszenia danych
Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Do zawarcia umowy oraz wystawienia faktury wymagamy podania danych wskazanych na
formularzu jako pola obowiązkowe (jeśli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy i nie
będziemy mogli zrealizować dla Państwa usług). Dodatkowo możemy prosić o dane opcjonalne,

które nie mają wpływu na zawarcie umowy lub wystawienie faktury (jeżeli ich nie otrzymamy nie
będziemy mogli np. dzwonić na numer kontaktowy).
Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.
Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych,
przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie:
www.airport.wroclaw.pl/rodo
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