Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób podpisujących umowę.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35 KRS 0000057719.
2. Dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji oraz od 25.05.2018 r. również do Inspektora Ochrony
Danych (IOD):
a) adres: Łódź (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35;
b) e-mail: iod@airport.lodz.pl;
c) telefon: /42/ 683-52-52 wewn. 1144.
2. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa
stanowiska, numer telefonu, adres email.
3. Pani/Pana dane osobowe Administrator danych pozyskał z następującego źródła: ze zgłoszenia wycieczki, gdzie został
Pan/Pani wskazany jako osoba upoważniona do reprezentowania instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa, które zawiera
umowę z Administratorem danych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora czyli w celu
należytego wykonywania przez Administratora umowy między Administratorem a innym przedsiębiorcą - na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 5), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (RODO).
5. Dane osobowe będą przechowywane do celu należytej realizacji umowy przez Administratora danych - do czasu jej
rozwiązania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po rozwiązaniu umowy w celu realizacji
przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1
pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych –
przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie
zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, a od
25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.
10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby
należytego wykonania umowy łączącej Administratora danych z przedsiębiorcą, który wskazał Pana/Panią jako osobę
upoważnioną do podpisania umowy w jego imieniu . Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób,
a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@airport.lodz.pl lub za pośrednictwem innych
środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy RODO.
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Data i podpis właściciela danych

