
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1)(dalej „RODO”), informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LS Airport Services S.A. z siedzibą przy ul.  

J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości,  

NIP 522-29-49-523; 

2) inspektor ochrony danych osobowych w LS Airport Services S.A. jest dostępny pod adresem e-mail 

iod@lsas.aero; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO w celu 

związanym z postępowaniem ofertowym na nabycie towaru lub usługi; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja dotycząca postępowania, tj. pracownicy i zleceniobiorcy LS Airport Services S.A. oraz 

spółki kapitałowe należące do LS Airport Services S.A.;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia 

postępowania ofertowego, a jeżeli Pana/Pani oferta została wybrana, to przez okres 3 lat od dnia 

wygaśnięcia lub rozwiązania umowy; 

6) zakres obowiązku podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zależnym od 

przedmiotu postępowania, a konsekwencją niepodania tych danych może być odrzucenie Pana/Pani 

oferty lub pozostawienie jej bez rozpatrzenia;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z 

zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania, zmianą postanowień umowy ani jej załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z 

zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 



 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

przetwarzanie Pana/Pani danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany



 

 


