USŁUGA VIP, Terminal VIP
Formularz rezerwacji
Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza:
f: +48 12 639 34 15
e: business@krakowairport.pl
p: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Przylot do Krakowa

Odlot z Krakowa

Data

Data

Godzina

Godzina

Nr rejsu

Nr rejsu

Port wylotowy

Port przesiadkowy

Port przesiadkowy

Port docelowy

Preferencje dotyczące miejsca
w samolocie /niegwarantowane/
Prywatny
Typ samolotu

Rejsowy

Rządowy

Znaki statku powietrznego
Nazwa operatora

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Przylot*

Odlot*

Przewóz broni

Bagaż rejestrowany

1
2
3
4
5
6
W przypadku większej liczby pasażerów prosimy o przesłanie danych w załączeniu do formularza.

Usługi dodatkowe
Zwrot podatku

L.p.

Zakupy w strefie
bezcłowej

Imię i nazwisko osoby witającej lub żegnającej

Przewóz zwierząt

Przewóz broni
sportowej

Telefon kontaktowy

Zamówienie usługi gastronomicznej
(opłata zgodna z rachunkiem zewnętrznego
dostawcy MPL Services sp. z o.o)

Przylot*

Odlot*

Wejście na płytę lotniska

Przylot*

Odlot*

Wjazd uprawnionego pojazdu
na płytę postojową lotniska

1
2
3
W przypadku większej liczby pasażerów prosimy o przesłanie danych w załączeniu do formularza.

Korzystanie z parkingu przed Terminalem VIP
L.p.

Imię i nazwisko kierowcy

Marka i nr rejestracyjny pojazdu

1
2
3
Kolumna rządowa

Liczba pojazdów

Usługi dodatkowe

Rezerwacje t: +48 12 639 33 04 f: +48 12 639 34 15 e: business@krakowairport.pl
Kierownik VIP & Business Services t: +48 12 639 33 54 e: Dorota.Walkowicz@krakowairport.pl

Zawieszenie flagi

Korzystanie z dywanu
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USŁUGA VIP, Terminal VIP
Formularz rezerwacji
Rezerwacja apartamentów
Apartament Prezydencki (liczba miejsc: 6)
Apartament Senatorski (liczba miejsc: 4)

L.p.

Imię i nazwisko osoby korzystającej z apartamentu

1
2

Data wynajmu

3

Godziny wynajmu

4
5

Uwagi

6

Forma płatności /przedpłata/
Przelew

Karta płatnicza

Dane do wystawienia faktury VAT
Pełna nazwa
Adres
NIP
Adres do korespondencji
Uwagi
Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem 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, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008522, NIP:
6761336952, REGON: 351117055.
II. Inspektor Ochrony Danych.
W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
iod@krakowairport.pl; telefonicznie: 12 639 37 28, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO, w celu realizacji usług świadczonych przez dział
VIP & Business Services, w zakresie nie szerszym niż: imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mailowy, adres, adekwatnie i stosownie do rodzaju usługi, zgodnie
z naszym prawnie uzasadnionym interesem.
IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nr telefonu

Nie przekazujemy danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
V. Okres przechowywania danych.
Dane pozyskane w celu realizacji usług świadczonych przez dział VIP & Business Services przechowujemy przez okres realizacji usługi oraz w celach archiwalnych, nie dłużej jednak niż przez okres 10
lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie danych osobowych w zakresie nie szerszym niż opisany w pkt. III niniejszego dokumentu,
adekwatnie i stosownie do realizowanej usługi jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usługi. W konsekwencji, nie podanie danych osobowych skutkować będzie
brakiem możliwości realizacji usługi.
VII. Odbiorcy danych.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom odpowiedzialnym za proces odprawy pasażera,
celem realizacji usługi.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą
żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
VIII. Przysługujące prawa.
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zgłoszenie

Nr telefonu

Niniejszym akceptuję „Zasady korzystania z usługi VIP” w Kraków Airport dostępne
na stronie internetowej www.krakowairport.pl.

Data i podpis
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