ZLECENIE WYKONANIA OBSŁUGI BAGAŻOWE J
F01-RE-BAGAŻ-01
DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI OBSŁUGI BAGAŻOWEJ
Nazwa Zleceniodawcy
Data wykonania obsługi

Numer rejsu

Godzina odlotu/przylotu

Ilość pasażerów/bagażu

Wzór lub opis identyfikatora grupy/klienta
indywidualnego (tylko przylot)
Imię i nazwisko opiekuna grupy/pilota
wraz z numerem telefonu (odlot i przylot)
Dodatkowe informacje w przypadku
ponadstandardowego rozmiaru, wagi
lub wartości bagaży

DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI / WYSTAWIENIA FAKTURY VAT
Rodzaj płatności

gotówka

karta

przelew z odroczonym terminem płatności

Pełna nazwa
zleceniodawcy
Aktualny adres
zleceniodawcy
NIP zleceniodawcy

TERMIN ZŁOŻENIA ZLECENIA

DANE KONTAKTOWE

Zlecenie należy przesłać na adres e-mail: bagaz@polish-airports.com
minimum na 12 godzin przed zapotrzebowaną obsługą (odlot/
przylot) w godzinach:
- od poniedziałku do piątku: 06.00 - 22.00,
- w weekendy i święta:
06.00 - 18.00.

1. Przyjęcie i potwierdzenie zlecenia:
+48 22 650 20 06
2. Realizacja obsługi bagażowej:
+48 603 203 529

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „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 (dalej: „my”).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez PPL to: e-mail: IODO@polish-airports.com, tel.: 22 650 30 47.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług obsługi bagażowej (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).
4. Twoje dane PPL może przekazać podmiotom przetwarzającym, którym PPL zlecił czynności wymagające przetwarzania danych oraz
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
5. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od daty świadczenia usługi.
6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania
ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem świadczenia usługi, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi.
Edycja 03 z dnia 25.05.2018 r.
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