Załącznik nr 12 do Instrukcji przepustkowej
No. [numeracja własna brulionu]

KARTA OPERACJI
General Aviation Operation Card

Niniejsza karta upoważnia do wejścia do strefy wydzielonej lotniska. Należy ją okazać w punkcie kontroli.
This card allows for access to the airport demarcated areas. Show this card at the security check.

Cel operacyjny (Operational objective) :
Lot - docelowe lotnisko:
Flight - departure aerodrome

Znaki samolotu:

Data:

Aircraft identification

Date

lub

Obsługa samolotu

or

Aircraft service

D

D - M

M - R

R

R

R

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Legal ground for the processing of personal data

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych): przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.

Point (c) of Article 6(1) Regulation (EU) 2016/679 of The European Parliament and of
The Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation): processing is necessary for
compliance with a legal obligation to which the controller is subject.

DANE CZŁONKÓW ZAŁOGI
Crew member details

L.p.

Imię

Nazwisko

Nr licencji albo dokumentu tożsamości

No.

Name

Surname

No. license / No. ID or passport

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ODPOWIEDNIK KARTY POKŁADOWEJ
Boarding Card Equivalent

L.p.

Imię

Nazwisko

Nr dokumentu tożsamości

No.

Name

Surname

No. ID or passport

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Potwierdzam zgodność danych:

/podpis i pieczęć albo nazwa podmiotu i czytelny podpis wystawcy karty operacji/

Załącznik nr 12 do Instrukcji przepustkowej
1. Administratorem danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60189 Poznań, KRS 0000003431, tel. +48 61 849-23-43, www http://www.airport-poznan.com.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - e-mail: iod@airport-poznan.com.pl
3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia
można zrealizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail:
iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
4. Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Portu
lotniczego http://www.airport-poznan.com.pl/pl/bip/ochrona-danych-osobowych

data i podpis

