
Klauzula informacyjna Ochrona danych osobowych. 

1. Wynajmujący, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Najemcę, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej Umowy jest Port 

Lotniczy Bydgoszcz S.A, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 86 -005 Białe Błota, ul. 

Paderewskiego 1; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować 

w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem email: iodo@bzg.aero ; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a)  zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b)  przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy 

i podmioty; 

c)  ewentualnego przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 

usunięcia i zniszczenia); 

d)  w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także 

w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe 

w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO,; 

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią; 

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,  

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Wynajmujący będzie realizował cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 

lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) osoba której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) podanie wymaganych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy  

11) Administrator nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania, na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Najemca zobowiązuje się poinformować w imieniu Wynajmującego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane do realizacji Umowy, a których dane osobowe będą  przetwarzane podczas  

przygotowania lub realizacji Umowy, o: 



1) fakcie przekazania danych osobowych Wynajmującemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Wynajmującego. 

3. Na mocy art. 14 RODO, Najemca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Wynajmującego  obowiązek 

informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o 

której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Najemcę jako źródło pochodzenia 

danych osobowych, którymi dysponował będzie PLB. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

 


