ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany……………………………………..………………………..………………….……………………………………….…………………….……. legitymujący się
dokumentem tożsamości nr

…………….………………………………………………….…

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych w postaci Imienia i Nazwiska, numeru dokumentu tożsamości dla celów obsługi frachtu
lotniczego (przyjęcia frachtu do magazynu lub wydania frachtu z magazynu) przez Port Lotniczy Łódź im.
Władysława Reymonta Sp. z o.o. z siedzibą w Łódź 94-328.ul. Gen. S. Maczka 35
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) zostałem
poinformowany, że:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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, mogą zostać ujawnione
organom i jednostkom z odpowiednią podstawą prawną upoważniającą do odbioru Pani/Pana danych
osobowych np.; Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Krajowa Administracja
Skarbowa oraz inne.
moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie mojej zgody,
moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy,
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 niemożliwością przyjęcia – odbioru
frachtu do – z magazynu,
administrator nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie
profilowania.
oświadczam, że jestem pełnoletni i nieograniczony w zdolności do czynności prawnych.

Oświadczam także, że w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem .

Łódź dnia,………………………………….…….. 2018 r.
…………………………………………………………………

(czytelny podpis)

