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USŁUGA VIP, Terminal VIP
formularz rezerwacji
Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza:
f: +48 12 639 34 15
e: business@krakowairport.pl
ODLOT Z KRAKOWA

PRZYLOT DO KRAKOWA
data
godzina
nr rejsu
port wylotowy
port przesiadkowy

preferencje dotyczące
miejsca w samolocie
/niegwarantowane/

typ
samolotu

znaki statku
powietrznego

nazwa
operatora

imię i nazwisko

funkcja

prywatny

przylot*

rejsowy

odlot*

przewóz broni

rządowy

bagaż rejestrowany

1
2
3
4
5
6
7
8
W przypadku większej liczby pasażerów prosimy o przesłanie danych w załączeniu do formularza.
Rezerwacje

t: +48 12 639 33 04

f: +48 12 639 34 15

e: business@krakowairport.pl

*proszę zaznaczyć x
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USŁUGI ŚWIADCZONE NA ŻYCZENIE, DODATKOWO PŁATNE

zakupy w strefie
bezcłowej

przewóz
zwierząt

imię i nazwisko osoby witającej lub żegnającej

Zamówienie
kwiatów

telefon kontaktowy

przylot* odlot*

Zamówienie dodatkowej
usługi gastronomicznej
wejście na płytę lotniska
/nr dowodu tożsamości/

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

KORZYSTANIE Z PARKINGU PRZED TERMINALEM VIP
imię i nazwisko kierowcy

marka i nr
rejestracyjny
pojazdu

przylot* odlot*

wjazd na płytę lotniska
/nr dowodu tożsamości/

1
2
3

*proszę zaznaczyć x
REZERWACJA APARTAMENTÓW
Apartament Senatorski
(liczba miejsc: 4)

Apartament Prezydencki/Boardroom
(liczba miejsc: 10)

godziny wynajmu

data wynajmu
uwagi

imię i nazwisko osoby korzystającej z apartamentu

Rezerwacje

t: +48 12 639 33 04

f: +48 12 639 34 15

e: business@krakowairport.pl
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FORMA PŁATNOŚCI /PRZEDPŁATA/

płatność
online
(karta płatnicza,
przelew z polskiego
banku, przelew BLIK)

e

przelew

gotówka

(tradycyjny
przelew
bankowy)

(na miejscu,
min.24h przed
usługą)
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karta
płatnicza
(na miejscu,
min.24h przed
usługą)

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

pełna nazwa
adres
nip
adres do
korespondencji
adnotacje
do faktury
imię i nazwisko
osoby do kontaktów
roboczych

nr telefonu

imię i nazwisko
osoby sporządzającej
zgłoszenie

nr telefonu

uwagi
ogólne

Rezerwacje

t: +48 12 639 33 04

f: +48 12 639 34 15

e: business@krakowairport.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i 14 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, wpisana 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, BDO: 000013381 (również
jako: „MPL” lub „Kraków Airport”).
II. Inspektor Ochrony Danych.
Istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, 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:
a) w celu realizacji świadczonej usługi, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, w zakresie nie szerszym niż: imię i nazwisko osoby sporządzającej zgłoszenie wskazanej w niniejszym formularzu, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej, numer dokumentu tożsamości, adekwatnie
i stosownie do rodzaju usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) w celu realizacji świadczonej usługi, w tym koniecznej współpracy
w tej kwestii z osobami korzystającymi z usługi, w zakresie nie szerszym
niż: imię i nazwisko: osoby sporządzającej zgłoszenie, osób korzystających z usługi, osób do kontaktów roboczych, osób witających i żegnających, kierowców; numery telefonów, adresy poczty elektronicznej,
numer dokumentu tożsamości wszystkich tych osób, wskazane w niniejszym formularzu lub w liście załączonej do tego formularza, adekwatnie
i stosownie do rodzaju usługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego w zakresie czynności
związanych z wystawieniem dokumentu potwierdzającego płatność,
w zakresie nie szerszym niż: imię i nazwisko, adres, numer NIP, adres do
korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz zgodnie z Ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
685 z późn. zm.).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy.
Będziemy przetwarzać kategorie danych w zakresie określonym w pkt III.
V. Informacja o źródle danych.
Dane osobowe uzyskaliśmy od osoby sporządzającej zgłoszenie.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń wynikających ze świadczonej usługi oraz w celach archiwalnych, nie
dłużej jednak niż przez okres 13 lat, zgodnie z przepisami prawa.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie danych osobowych dla potrzeb określonych w pkt III lit. a), b) jest
warunkiem realizacji świadczonej usługi. Brak podania danych osobowych
będzie uniemożliwiał realizację określonych w pkt III lit. a) i b) działań.
Podanie danych osobowych, dla potrzeb określonych w pkt III lit. c) jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie uniemożliwiał
realizację określonych w pkt III lit. c) działań.
IX. Odbiorcy danych.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym: Straży
Granicznej, Służbie Celnej), bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, jak
też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
X. 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.
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania Danych Osobowych zawartej w niniejszym formularzu
oraz zobowiązuję się do poinformowania o jej treści osób korzystających z usługi oraz pozostałych osób wskazanych w tym formularzu.
Niniejszym akceptuję „Zasady korzystania z usługi VIP” w Kraków Airport dostępne
na stronie internetowej www.krakowairport.pl.

data i podpis
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