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) informuję, iż:

According to Art. 15 paragraph. 1 of Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation
on the protection of personal data) I inform you that:

1. Administratorem danych osobowych jest Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
z siedzibą w 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1 ,

1. The administrator of personal data is Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
with headquarters at 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1

2. Adres kontaktowy do Inspektora danych osobowych: iodo@bzg.aero

2. Contact address to the Personal Data Inspector: iodo@bzg.aero

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia realizacji
zamówienia pobytu w salonie Business Executive Lounge i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.

3. Personal data will be processed in order to fulfill the order for a stay in
the Business Executive Lounge and will not be shared with other
recipients.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie
zamówienia na pobyt w salonie Business Executive Lounge.

4. The basis for the processing of your personal data is the submission of
an order for a stay in the Business Executive Lounge.

5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku
niepodania danych realizacja usługi jest niemożliwa.

5. Providing data is necessary to conclude a contract. If the data is not
provided, the service cannot be provided.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

6. You have the right to:

⎯ 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.

⎯ request from the administrator access to your personal data,
rectification, erasure or restriction of processing of personal data,
⎯ object to such processing,
⎯ data portability,
⎯ lodging a complaint to the supervisory body, which is the President of
the Office for Personal Data Protection,
⎯ withdrawal of consent to the processing of personal data.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla
realizacji zamówienia

7. Your personal data is not subject to automated decision making,
including profiling.
8. Your personal data is stored for the period necessary to perform the
order.

