ZAMÓWIENIE KARTY VIP UPOWAŻNIAJĄCEJ DO KORZYSTANIA
ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE
F02-ZA-VIPLINE-01

DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA KARTY VIP
1. Zamawiający:
a) pełna nazwa firmy:
b) pełny adres firmy:
c) NIP:
2. Użytkownik karty
- imię i nazwisko:1
3. Rodzaj karty:

 imienna - 30 wejść

 firmowa dla 3 wskazanych osób - 100 wejść
w ramach jednej firmy

 imienna - 50 wejść

 firmowa na okaziciela - 100 wejść w ramach
jednej firmy

4. Cena karty:

netto:

VAT 23%:

5. Forma płatności:

 karta płatnicza

 przelew

brutto:

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA KARTY VIP
Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią
„Zasad korzystania ze Strefy VIP Line na Lotnisku Chopina
w Warszawie dedykowanych klientom indywidualnym”2,
akceptuję je oraz oświadczam, iż posiadam umocowanie
do zawierania zobowiązań majątkowych obejmujących
niniejsze zamówienie karty VIP.

Data, pieczątka i podpis Zamawiającego kartę VIP3

Ponadto potwierdzam, że przekażę Użytkownikowi Karty VIP
„KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ DLA UŻYTKOWNIKA KARTY
VIP ZGODNĄ Z ART. 14 RODO”, znajdującą się na stronie 3
niniejszego dokumentu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY VIP
1. Uprawnioną do korzystania z karty jest osoba/-by wskazana/-e powyżej jako użytkownik/-cy
karty lub osoba wskazana przez firmę w przypadku karty na okaziciela.
2. Karta uprawnia do limitowanej liczby odpraw w Strefie VIP Line (przy wylocie i/lub przylocie
na Lotnisko Chopina w Warszawie) przez okres 12 miesięcy począwszy od daty dokonania
płatności za kartę.
3. W przypadku rezygnacji z usług świadczonych w Strefie VIP Line w okresie ważności karty, opłata
za kartę nie podlega zwrotowi.
4. Osoby podróżujące razem z posiadaczem karty VIP wnoszą opłaty jak za drugą, trzecią, czwartą
itd. osobę towarzyszącą posiadaczowi karty w podróży lotniczej, zgodnie z „Cennikiem za usługi
w salonach VIP na Lotnisku Chopina w Warszawie” (Z02-ZA-VIPLINE-01).
1
2
3

W przypadku zakupu karty firmowej należy wpisać imiona i nazwiska trzech osób uprawnionych do korzystania z karty.
Dostępne na stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl/pl/vip-line.html.
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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5. Dzieci, towarzyszące posiadaczowi karty VIP w podróży lotniczej, korzystają ze Strefy VIP Line
w zależności od ich wieku: 0 - 2 lat – bezpłatnie, 2 - 12 lat - zgodnie z „Cennikiem za usługi
w salonach VIP na Lotnisku Chopina w Warszawie” (Z02-ZA-VIPLINE-01).
6. Płatności za kartę VIP można dokonywać gotówką i kartą płatniczą w Strefie VIP Line lub
przelewem, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury; zamawiający upoważnia Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu; za dzień
dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego PPL wymaganą należnością.
7. Podpisanie niniejszego potwierdzenia oznacza akceptację wymogu przesyłania „Rezerwacji obsługi
w Strefie VIP Line na Lotnisku Chopina w Warszawie” na minimum 4 godziny przed każdą
planowaną podróżą lotniczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNA Z ART. 13 RODO
1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, email: kontakt@ppl.pl, 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@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług VIP Line (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) w przypadku ewentualnych sporów Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać
w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń
i obrona naszych praw.
4. 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. 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. 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.
7. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KARTY VIP ZGODNA
Z ART. 14 RODO
1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, email: kontakt@ppl.pl, 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@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług VIP Line (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 ze Strefy VIP Line na Lotnisku Chopina w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO.
4. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa, dane
kontaktowe podmiotu, który zamówił dla Ciebie kartę.
5. 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. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia
umowy.
7. 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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