SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP),
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@pansa.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy wynikającej z zawieranej umowy lub
porozumienia w tym w szczególności zapewnienie poprawnej komunikacji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem
a także w celu przechowywanie i wystawianie dokumentów księgowych oraz sprawozdawczości wewnętrznej.
Przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy lub porozumienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci zapewnienie
realizacji umów i porozumień zawieranych przez PAŻP w tym w szczególności właściwej komunikacji z osobami
wskazanymi w umowach i porozumieniach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz ze względu na obowiązki prawne ciążące na
Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c). Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy, a
następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń stron
wynikających z zawartej umowy lub porozumienia.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT z którymi współpracuje
Administrator, firmom doradczym i konsultingowym, firmom świadczącym usługi niszczenia dokumentacji oraz
udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. policja. 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.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
profilowania.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub zrealizowania umowy, konsekwencją
ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i/lub zrealizowania umowy.
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