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DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZEPUSTKĘ 

1. Nazwisko:

2. Imię:

3. PESEL: 4. Data urodz.: / / 

5. Seria i nr dokumentu:

DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ WIZYTY 

1. Cel:

2. Data: / / - / / 

3. Godziny: . - . 4. Sektory:

DANE OSÓB ESKORTUJĄCYCH 

1a. Nazwisko:  

1b. Imię: 

1c. Nr przepustki: 

lub  

2a. Nazwisko: 

2b. Imię: 

2c. Nr przepustki: 

Data i pieczątka firmowa Pieczątka imienna wraz z podpisem osoby potwierdzającej konieczność 
wejścia na teren lotniska, nr telefonu kontaktowego 

UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) administratorem w/w danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy 
ul. Żwirki i Wigury 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem procesu wydania przepustek uprawniają-
cych do wstępu do konkretnych obiektów/sektorów zarządzanych przez administratora danych. W razie takiej konieczności dane mogą być 
udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. 

OŚWIADCZENIE: Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 Ustawy o Ochronie 
Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę 
na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych dla celów 
związanych z wydaniem przepustki Lotniska Chopina. 

 Data i czytelny podpis osoby ubiegającej się o przepustkę 

WYPEŁNIA LOTNISKO CHOPINA 

 Zgoda na wejście do:  Data, pieczątka i podpis zatwierdzającego 

 Brak zgody na wejście 
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