Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława
Reymonta Sp. z o.o. pod adresem ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź KRS: 0000057719
2. W Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych kontakt telefoniczny pod nr. tel. /42/ 683-52-52 wew. 1144 lub pisząc na
adres iod@airport.lodz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
 realizacji usługi oraz kontaktu gracza z obsługą,
 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
 na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi
rezerwacji i przeprowadzenia gry.
5. Pani/Pana dane 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
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

