Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Zasady korzystania z Salonu Business Executive Lounge
Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
§1
Postanowienia ogólne

1. Do korzystania z Salonu Business Executive Lounge (zwanym dalej: Lounge) uprawnione są osoby
korzystające z Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Osoba odlatująca może przybyć do Lounge po dokonaniu
odprawy biletowo-bagażowej na dany rejs oraz po przejściu kontroli bezpieczeństwa.
2. Pierwszeństwo do skorzystania z Lounge mają pasażerowie linii lotniczej Lufthansa oraz PLL LOT, w
następnej kolejności pasażerowie którzy dokonali rezerwacji, tj. przesłali wypełniony formularz
rezerwacyjny na stronie http://plb.pl/pl/contents/50 i uzyskali potwierdzenie dokonania rezerwacji. W
przypadku braku wolnych miejsc, Personel Lounge może odmówić wstępu osobom, które wcześniej nie
dokonały rezerwacji.
3. Jeżeli rezerwacja nie zostanie odwołana na mniej niż 1 godzinę przed planowanym skorzystaniem z
Lounge, a pasażer nie zgłosi się do Salonu, zostanie on obciążany jak za skorzystanie z Lounge zgodnie z
obowiązującą ceną.
4. Pasażer chcący skorzystać z Lounge zobowiązany jest do dokonania rejestracji swojego pobytu Lounge
poprzez okazanie obsłudze ważnej karty FF (frequent flyer) wraz z kartą pokładową (boarding) lub karty
Business Executive Lounge Voucher oraz karty pokładowej w danym dniu. W innym przypadku, gdy
dokumentem świadczącym o prawie do korzystania z Lounge jest właściwa karta członkowska, specjalne
zaproszenie lub rachunek, okazać należy również kartę wstępu na pokład samolotu na rejs z Portu
Lotniczego Bydgoszcz w danym dniu.
5. Do bezpłatnego korzystania z Lounge uprawnieni są pasażerowie linii lotniczych Lufthansa oraz PLL LOT,
będący uczestnikami programu lojalnościowego Miles and More posiadający:
•

kartę HON CIRCLE/Star Alliance Gold (+ 1 gość),

•

kartę SENATOR/ Star Alliance Gold (+ 1 gość),

•

pozostałe karty z logiem Star Alliance Gold (+1 gość)

•

bilety LUFTHANSA FIRST CLASS (F) (+ 1 gość) ,

•

bilety LUFTHANSA BUSINESS CLASS (C),

•

bilety PLL LOT BUSINESS CLASS (C),

•

specjalne dystrybuowane przez PLL LOT zaproszenie do Lounge,

oraz pozostali pasażerowie posiadający:
•

kartę członkowską: PRIORITY PASS (+ 2 gości)

•

kartę członkowską: TAV Passport (+ 1 gość)

•

kartę VIP Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

6. Pasażerowie podróżujący z dziećmi do 3 roku życia mogą korzystać z Lounge bez wnoszenia opłat za
pobyt dzieci. Wejście dzieci powyżej 3 roku życia, odbywa się na tych samych zasadach jakie dotyczą
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osób dorosłych. Wejście osób niepełnoletnich do Lounge możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
7. Czas korzystania z Lounge jest ograniczony i pasażer może przebywać w Salonie do 6 godzin. W
przypadku niewłaściwego zachowania pasażera obsługa Salonu zastrzega sobie prawo do poproszenia
pasażera o opuszczenie Lounge przed upływem 6 godzin.
8. Pasażerowie oraz opiekunowie z dziećmi korzystający z Lounge, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za
wszelkie szkody spowodowane przez nich, stanowiące szkodę dla Portu Lotniczego Bydgoszcz, jak
również za szkody wyrządzone osobom trzecim przebywającym w Lounge.
9. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wniesione i pozostawione
przez pasażerów w Salonie.
10. Rzeczy pozostawione przez pasażerów w Lounge i nie odebrane w terminie sześciu miesięcy zostaną
potraktowane jako porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności.
11. W Lounge obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zakaz wprowadzania zwierząt i wózków
bagażowych.
12. W przypadku odwołania rejsu statku powietrznego z przyczyn niezależnych od Portu Lotniczego
Bydgoszcz, osoba, która skorzystała z Lounge jest zobowiązana do uiszczenia stosownej opłaty, zgodnie
z cennikiem.
13. Rezerwacji dotyczącej miejsca w Lounge należy dokonywać co najmniej na 24 godziny przed planowaną
podróżą poprzez formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.plb.pl. Personel
Lounge potwierdza rezerwację w ciągu 12 h od otrzymania formularza. W razie braku wolnych miejsc lub
ze względu na zasady oddzielania pasażerów podróżujących z krajów strefy Schengen i pozostałych
pasażerów, personel Lounge może nie potwierdzić rezerwacji.
14. Opłata wstępu do Lounge wynosi 65 PLN brutto od osoby. Nie pobiera się opłat za korzystanie z Lounge
przez dzieci do 3 roku życia towarzyszące opiekunom.
15. Płatności można dokonać bezpośrednio gotówką w punkcie Informacji Lotniskowej lub kartą płatniczą.
16. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT zobowiązane są podać Personelowi Lounge następujące dane:
• pełną nazwę usługobiorcy,
• aktualny adres usługobiorcy,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy.
§2
Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 86-005 Białe
Błota, ul. Paderewskiego 1,
2. Adres kontaktowy do Inspektora danych osobowych: iodo@bzg.aero,
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3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia realizacji zamówienia pobytu w Salonie
Business Executive Lounge i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie zamówienia na pobyt w
Salonie Business Executive Lounge,
5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych lub
niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych realizacja usługi jest niemożliwa,
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku pasażerowie chcący skorzystać z usług Lounge wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z
siedzibą przy ul. Paderewskiego 1, 86-010 Białe Błota, w celu realizacji zamówienia pobytu w Salonie
Business Executive Lounge.
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