ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisana/ny ……………………………………………………………………………………………..…….
zamieszkała/ły w ……………..........…………………………. ul. …………………….………………………………………..,
nr PESEL …………………………………………………….. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w postaci:
 imienia i nazwiska,
 nazwiska rodowego,
 zdjęcia,
 daty i miejsca urodzenia,
 miejsca stałego zameldowania,
 miejsca zamieszkania,
 nr PESEL,
 obywatelstwa,
 imienia ojca,
 imienia matki,
 nazwiska panieńskiego matki,
 serii i numeru dokumentu tożsamości,
 nr i daty ważności wizy,
 daty ważności pozwolenia na pracę,
 numer telefonu kontaktowego,
 informacji o zatrudnieniu z okresu co najmniej 5 ostatnich lat,
 informacji o kształceniu z okresu co najmniej 5 ostatnich lat,
 deklaracji przeszłości kryminalnej.
Dane te będą wykorzystywane do celów związanych z procesem ubiegania się i korzystania z:
ZGODA

BRAK ZGODY NIE DOTYCZY



przepustki osobowej czasowej

☐

☐

☐



przepustki czasowej dla pojazdu

☐

☐

☐



karty systemu kontroli dostępu

☐

☐

☐



upoważnienia do kierowania pojazdami w strefie
zastrzeżonej lotniska

☐

☐

☐



przepustki jednorazowej dla osób

☐

☐

☐



przepustki jednorazowej dla pojazdów

☐

☐

☐

Dane te będą wykorzystywane przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul.
Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź KRS: 0000057719.
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Oświadczam, że na podstawie 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) zostałam/em
poinformowana/ny, że:
 administratorem moich danych osobowych jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
z siedzibą w Łódź 94-328.ul. Gen. S. Maczka 35,
 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych powyżej oraz że będą
przekazywane osobom trzecim, przy czym odbiorcami danych będzie/będą (np. Straż Graniczna, Policja,
Dział szkoleń i Doskonalenia zawodowego PL Łódź, Dział finansowy PL Łódź),
 moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie mojej zgody,
 moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zatrudnienia, służby, umowy zlecenia, umowy
o dzieło lub innej umowy cywilno-prawnej łączącej mnie z organizacją,
 mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mam prawo do
przenoszenia danych,
 mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych bez wpływ na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem,
 mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się
o wydanie przepustki osobowej czasowej, przepustki czasowej dla pojazdu, karty systemu kontroli dostępu,
upoważnienia do kierowania pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska, przepustki jednorazowej dla osób,
przepustki jednorazowej dla pojazdów, przepustki osobowej czasowej, przepustki czasowej dla pojazdu
i odbycia szkoleń w tym zakresie,
 administrator nie podejmuje/ podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie
profilowania,
 oświadczam, że jestem pełnoletnia/ni i nieograniczony w zdolności do czynności prawnych.
Oświadczam także, że w całości przeczytałam/em treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

Łódź dnia, …………………….. 20…… r.

…………………..
(czytelny podpis)
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