ZAMÓWIENIE IMIENNEJ KARTY BUSINESS PASS,
BUSINESS PASS PREMIUM
F01-RE-FAST TRACK-03
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa firmy/
imię i nazwisko:
Adres:
NIP:

2. UŻYTKOWNIK KARTY
Imię i nazwisko:

3. WYBÓR KARTY
Rodzaj karty:

Okres ważności:

Business Pass

Business Pass Premium





Usługa FAST TRACK





PRELUDIUM Executive Lounge



FANTAZJA Executive Lounge



BOLERO Executive Lounge

kwartalny

Cena brutto:

półroczny

Zakres usług:

roczny

zgodnie z „Cennikiem Usług Business Pass, Business Pass Premium”

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY
1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Usług Business Pass, Business Pass Premium są pasażerowie
odlatujący z Lotniska Chopina w Warszawie i posiadający imienne Karty Business Pass, Business Pass
Premium. Każdej z uprawnionych osób może towarzyszyć dziecko do lat 13 oraz towarzysz podróży zgodnie z regulaminem „Usługi Business Pass, Business Pass Premium na Lotnisku Chopina w Warszawie”.
2. Karty uprawniają do nielimitowanego korzystania z Usługi FAST TRACK oraz odpowiednich do rodzajów kart
Salonów Executive Lounge od daty umożliwienia odbioru karty w Biurze Rzeczy Znalezionych Lotniska
Chopina w Warszawie do daty ważności określonej na karcie.
3. W przypadku rezygnacji z pakietu Usług Business Pass, Business Pass Premium w okresie ważności karty,
opłata za kartę nie podlega zwrotowi.
4. Płatności za kartę można dokonać przelewem, w ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury; zamawiający
upoważnia Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) do wystawienia faktury bez jego podpisu;
za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego PPL wymaganą należnością.
5. Podpisanie niniejszego potwierdzenia oznacza jednocześnie akceptację regulaminu „Usługi Business
Pass, Business Pass Premium na Lotnisku Chopina w Warszawie” oraz dokumentu „Zasady korzystania
z Salonów „Executive Lounge” na Lotnisku Chopina w Warszawie”.
Potwierdzam, że osoba zainteresowana otrzyma
do zapoznania „KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ DLA
UŻYTKOWNIKA KARTY BUSINESS PASS / BUSINESS
PASS PREMIUM ZGODNĄ Z ART. 14 RODO”.

1

Data, pieczątka i podpis Zamawiającego1

Jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, niniejszy podpis stanowi potwierdzenie zapoznania się z „KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA
ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNĄ Z ART. 13 RODO”, znajdującą się na stronie 2 niniejszego dokumentu.
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ZAMÓWIENIE IMIENNEJ KARTY BUSINESS PASS,
BUSINESS PASS PREMIUM
F01-RE-FAST TRACK-03
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNA Z ART. 13 RODO
1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Pań-

stwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail:
kontakt@polish-airports.com, telefon: 22 650 11 11, www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony

danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji usług Business Pass, Business Pass Premium na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

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) (dalej: RODO);
b) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących PPL lub obrony praw - na podstawie art. 6 ust. 1

lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez PPL).
4. Odbiorcy danych: Twoje dane mogą zostać przekazane organom uprawnionym do kontroli

działalności PPL (m.in. Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędowi Skarbowemu), Straży Granicznej oraz doradcom (prawnym, podatkowym, finansowym) i konsultantom zewnętrznym.
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres

5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń
(np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia
roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania ich przeniesienia oraz złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony
danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza
kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem

zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji
umowy.
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ZAMÓWIENIE IMIENNEJ KARTY BUSINESS PASS,
BUSINESS PASS PREMIUM
F01-RE-FAST TRACK-03
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KART Y BUSINESS
PASS / BUSINESS PASS PREMIUM ZGODNA Z ART. 14 RODO
1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Pań-

stwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail:
kontakt@polish-airports.com, telefon: 22 650 11 11, www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony

danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług Business Pass, Business Pass Premium

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) 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) (dalej: RODO);
b) realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów polegających na umożliwieniu

Ci korzystania z usług Business Pass, Business pass Premium na Lotnisku Chopina w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko,

nazwa i dane kontaktowe podmiotu zamawiającego usługę.
5. Odbiorcy danych: Twoje dane mogą zostać przekazane organom uprawnionym do kontroli

działalności PPL (m.in. Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędowi Skarbowemu), Straży Granicznej oraz doradcom (prawnym, podatkowym, finansowym) i konsultantom zewnętrznym.
6. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres

5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy.
7. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje
Ci również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu. Twoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych, przesłanie pisma na adres naszej siedziby
bądź skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Źródło danych: Twoje dane zostały nam przekazane przez wymieniony poniżej podmiot:
a) nazwa podmiotu:
b) dane teleadresowe:
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