POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Obowiązek Informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych.
Stosownie do art. 13 i 14 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 (zwanego dalej RODO) informujemy, że :
1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8 02-147
Warszawa, e-mail: info@pansa.pl, tel. (+ 48 22) 574 50 01, przetwarza dane osobowe
jako administrator danych osobowych;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w PAŻP – Marcin Butryn, email:
marcin.butryn@pansa.pl;
3. Celem działalności PAŻP, w tym m.in. poprzez przetwarzanie danych osobowych, jest
zapewnienie bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w polskiej
przestrzeni powietrznej przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniających służby
żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie
przepływem ruchu lotniczego zgodnie z:
1) przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi Jednolitej Europejskiej Przestrzeni
Powietrznej;
2) umowami międzynarodowymi i uchwałami organizacji międzynarodowych, o których
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz.
959 i 1089), zwanej dalej "Prawem lotniczym", i wymaganiami międzynarodowymi,
o których mowa w art. 3 ust. 4 Prawa lotniczego;
3) przepisami Prawa lotniczego oraz innymi przepisami prawa;
4) przepisami RODO, w tym szczególnie zgodnie z art. 6 i 9;
4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w PAŻP są:
1) Towarzystwa i firmy ubezpieczeniowe;
2) Banki;
3) Wykonawcy usług i świadczeń na potrzeby PAŻP;
4) Osoby wykonujący działania na rzecz PAŻP w oparciu o umowy cywilno-prawne;
5) Osoby związane z PAŻP umowami najmu i dzierżawy;
6) Osoby wykonujące działalność lotniczą;
7) Osoby reprezentujące instytucje i organizacje współpracujące, zarówno krajowe, jak
i międzynarodowe (np. Eurocontrol)
5. Archiwizacja dokumentów w tym zawierających dane osobowe jest zgodna
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in.
Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.
(Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z późn. zm) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r
Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób
postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji;
6. Istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
7. W przypadku naboru kandydatów do pracy i zatrudnienia, podanie danych osobowych
jest obowiązkowe ustawowo (art. 22 Kodeksu pracy), a nie zastosowanie się do tych
przepisów uniemożliwi podjęcie procedury naboru i przyjęcia do pracy w PAŻP;
8. Osoby wchodzące na teren PAŻP, wyrażają zgodę na przetwarzanie własnych danych
osobowych. Jej brak, w związku z art. 5.1 ustawy o ochronie osób i mienia, oraz w
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przypadku obiektu PAŻP w Warszawie ul. Wieżowa 8, § 5.1.3) rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczenia informacji niejawnych, uniemożliwi wejście na teren obiektów PAŻP;
9. Informujemy, iż obiekty PAŻP są objęte monitoringiem wizyjnym w związku z art. 5.1
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
10. PAŻP nie dokonuje profilowania danych osobowych;
11. Jeżeli PAŻP uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych
informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.
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