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 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 będą przetwarzane w celu sprzedaży usług nawigacyjnych. Przetwarzanie to jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan (RODO art. 6 ust. 1 lit b) oraz jest niezbędne do
wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit c) między innymi
przez Ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia
2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celu windykacji należności. Przetwarzanie to jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan (RODO art. 6 ust. 1 lit b) oraz wynika z prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie rozliczenia należności (RODO art. 6 ust. 1 lit f).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa oraz czas trwania
umowy, a następnie przez czas niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, Centralnemu Biurowi Opłat
Trasowych EUROCONTROL oraz mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany
wniosek. Pani/Pana dane osobowe mogą także zostać przekazane przez Administratora poza Europejski Obszar
Gospodarczy, w zależności od usługi, którą Pani/Pan kupuje. Ponadto taki transfer może również prowadzić m.in.
Microsoft jako dostawca usługi Microsoft 365 w ramach korzystania z globalnych usług chmurowych. Microsoft
realizuje transfer poza EOG stosując mechanizmy zabezpieczeń oparte o standardowe klauzule umowne zgodnie
z art. 46 ust. 2 RODO.
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 również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, który ma siedzibę przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod
adresem www.uodo.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z usługi,
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z niej.
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