KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH Z INFOLINII
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z
funkcjonowaniem infolinii jest spółka: LS Airport Services S.A. z siedzibą w
Warszawie (02-159), przy ul. J. Gordona Bennetta nr 2B, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000355602, kapitał zakładowy w wysokości:
40.440.020,00 zł (opłacony w całości) (dalej: „Administrator”);
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się poprzez e-mail iod@lsas.aero lub pisemnie na adres
siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z funkcjonowaniem infolinii będą
przetwarzane w następujących celach:
1) Udzielania informacji klientom oraz kontrahentom Administratora oraz
innym podmiotom w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Administratora,
2) Udzielania informacji pracownikom i współpracownikom Spółki w
związku z realizacją zawartych z nimi umów,
3) Udzielania informacji kandydatom do pracy w LS Airport Services S.A.,
4) Udzielania informacji innym osobom.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) W przypadku pracowników oraz współpracowników realizacja zawartych
umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) W przypadku klientów oraz kontrahentów realizacja zawartych umów
oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. obsługa innych
zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem infolinii oraz ewentualnego
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.
1 lit. b oraz f RODO);
3) W przypadku pozostałych osób – wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Pozyskane od Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki w zakresie obsługi
informatycznej, księgowej, kadrowej oraz prawnej wyłącznie w zakresie
realizacji celów określonych w pkt. 4;
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom

ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w
oparciu o stosowną podstawę prawną;
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do Państw Trzecich w
rozumieniu RODO;
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
8. Ponadto, Spółka informuje, że w związku z przetwarzaniem Pana danych
osobowych ma Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
3) ograniczania przetwarzania danych osobowych
4) prawo do cofnięcia zgody, p przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, co nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator informuje, że podanie przez Państwa danych osobowych jest
dobrowolne jednakże niezbędne do podjęcia określonych działań
zmierzających do realizacji Państwa żądań kierowanych za pośrednictwem
infolinii.
10. Administrator informuje, że nie korzysta z systemów służących do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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