
Formularz Opinii – 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: 

 

1. Administratorem Państwa danych jest Port Lotniczy Spółka Akcyjna, z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Granicznej 190, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000086071, NIP: 8960006282. Wysokość kapitału zakładowego 206.830.000 zł. (wpłacony 

w całości). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: 

office@airport.wroclaw.pl, lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: (71) 35 81 100, a także 

osobiście w siedzibie Administratora. Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych 

osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na 

adres: rodo@airport.wroclaw.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz jego zastępcę, są nimi Alicja Sytek i 

Dariusz Pacyna. Kontakt do Inspektora: iod@airport.wroclaw.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania i poprawy jakości usług 

świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 

jakim jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – dane przetwarzane 

będą przez czas badania zgłoszenia.  

4. Odbiorcami Państwa  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 

5. Posiadają Państwo następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

• prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

• prawo do ich sprostowania danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

• prawo do wniesienia sprzeciwu. 

6. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością wyrażenia opinii. 

8. Informujemy, że nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji – w tym 

profilowanie. 

9. 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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