
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 

Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@pansa.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie PAŻP w 

tym kontroli wejść na obiekty oraz wykonania przepustki. W tym celu przetwarzamy Pani/Pana imię, nazwisko, numer 

dokumentu tożsamości, jeśli wjeżdża Pani/Pana na teren samochodem – numer rejestracyjny tego pojazdu, a w 

przypadku wnioskowania o wydanie przepustki osobowej ze zdjęciem, przepustki samochodowej i karty kontroli 

dostępu również numer telefonu oraz wizerunek utrwalony na zdjęciu. Dane te zostaną usunięte po upływie 3 lat 

następujących po zakończeniu roku, w którym miała miejsce wizyta lub w przypadku uzyskania przepustki osobowej, 

po 3 latach od jej wygaśnięcia. Informujemy również, że na terenie PAŻP funkcjonuje monitoring wizyjny, za pomocą 

którego utrwalamy Pani/Pana wizerunek - dane te zostaną usunięte po okresie nie przekraczającym 3 miesięcy od ich 

utrwalenia. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

realizowanego przez Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO) jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów oraz 

infrastruktury PAŻP. 

Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone firmom świadczącym usługi ochrony obiektu oraz dostawcom 

systemów IT, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na 

udokumentowany wniosek. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 

w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl. 

Jest Pani/Pan zobowiązana/-y podania danych osobowych, których przekazanie jest warunkiem uzyskania przepustki. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wejścia na obiekt. 
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