KLAUZULA INFORMACYJNA – VIP
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Usług VIP jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo
skontaktować się z inspektorem pod adresem iod@airport.gdansk.pl lub numerem telefonu +48 583 481 154.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w jednym lub kilku następujących celach:
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania Usług VIP lub dokonania rezerwacji,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach rachunkowych,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o.
4. Kategorie danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, funkcję/stanowisko, serię i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, nazwę ﬁrmy,
adres siedziby, NIP, numer rejestracyjny pojazdu oraz inne dane podane w formularzu rezerwacji Usług VIP.
5. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne umożliwiające
realizację Usług VIP.
6. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których prawo
może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych. Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą
przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych będzie odbywać się
wyłącznie na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących
w programie Tarcza Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody, o którą zostaną Państwo przez nas bezpośrednio poproszeni w stosownych przypadkach.
Międzynarodowy transfer danych w oparciu o Tarczę Prywatności dotyczyć będzie w szczególności usług informatycznych świadczonych nam
przez ﬁrmę Microsoft Corporation.
7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie proﬁlowania analitycznego oraz marketingowego, w celu dostosowania naszych
materiałów do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług. Wiążące
decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka.
8. Dane będą przechowywane przez okres m.in. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku
z realizacją Usług VIP. Przepisy prawa, a także prawnie uzasadnione interesy administratora mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania
danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
10. Źródłem pochodzenia danych są osoby, których dane dotyczą lub osoby dokonujące rezerwacji Usług VIP.
11. Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie Usług VIP lub dokonanie rezerwacji.

