Załącznik nr 10
do Instrukcji przepustkowej

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

WNIOSEK O WYDANIE
jednorazowej karty identyfikacyjnej / przepustki samochodowej portu lotniczego
typu VISITOR‐GOŚĆ
w dniu
L.p.
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Imię i nazwisko
albo marka pojazdu

R

R

dla:

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
albo numer rejestracyjny pojazdu

1
2
3
4
5
6

Powód wystąpienia o wydanie karty identyfikacyjnej / przepustki ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za eskortowanie gościa, posiadająca czasową kartę identyfikacyjną portu lotniczego:
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………
(imię i nazwisko, nr telefonu służbowego)

Wejście przez – terminal pasażerski [ ]
bramę główną [ ]
Wnioskuję o zezwolenie na poruszanie się w strefie:
 ogólnodostępna
[ ]
operacyjna
[ ]
 zastrzeżona – sektor:
‐ drogi startowa, kołowania
[
- odloty/przyloty, drogi techniczne [ ]
‐
cargo
[
‐ sortownia
[ ]
‐ strefa wydzielona
[
‐ płyty postojowe
[ ]
‐ catering
[ ]
‐ przedmioty zabronione
[ ] – zaznaczając to pole należy dołączyć także wykaz przedmiotów wg Dodatku 1‐A

]
]
]

1. Administrator Danych Osobowych: Port Lotniczy Poznań‐Ławica Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 285, 60‐189 Poznań, KRS 0000003431, mail:
bz@airport‐poznan.com.pl, tel. +48 61 849 22 51, www.airport‐poznan.com.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: mail: iod@airport‐poznan.com.pl, tel. +48 61 849 22 32 – dni robocze od pn. do p.t w godz. 8.00‐16.00
3. Uprawnienia: Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Uprawnienie to można zrealizować kontaktując z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub przesyłając pismo na adres siedziby Portu Lotniczego. W przypadku
stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, można również skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Obowiązek/dobrowolność podania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (RODO): przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym (§ 23 i 30 Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku
i wydania jednorazowej karty identyfikacyjnej osobie lub przepustki samochodowej.
5. Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tu: www.airport‐poznan.com.pl/pl/bip/ochrona‐danych‐osobowych
Oświadczam, że przyjmuję odpowiedzialność za właściwe i zgodne z przepisami poruszanie się ww. osób po terenie Portu lotniczego Poznań‐Ławica oraz
zobowiązuję się do przestrzegania postanowień wynikających z treści § 18 Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, jak również do bezzwłocznego
powiadomienia Straży Ochrony Lotniska w razie utraty jednorazowego identyfikatora portu lotniczego lub przepustki (w przypadku jej wydania)

Nazwa podmiotu wnioskującego lub pieczęć

Czytelny podpis lub pieczęć i podpis wnioskodawcy

Data

