INCIDENT REPORT FORM
AS PART OF THE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)
This information may help improve the safety of aircraft operations and operational procedures
at Warsaw Chopin Airport. The timely noticing and reporting of any potential threat can contribute
to improved overall safety.
date and time of the incident

place of the incident

description of the incident

full name*

organization*

contact details*

*) THE SYSTEM ENSURES ALL PERSONAL INFORMATION IS KEPT CONFIDENTIAL – FORM IS COMPLETED VOLUNTARILY

Once completed,

please put the form into an SMS box
please email it to: sms@polish-airports.com

Data Administrator: The administrator of your personal data is ‘Polish Airports’ States Enterprise, seated in Warsaw (00-906), at Żwirki i Wigury 1, phone: 22 650 11 11, e-mail kontakt@polish-airports.com, https://www.polish-airports.com/ (hereinafter: “we”).
Personal Data Protection Officer: Contact details of the personal data protection officer: e-mail IODO@polish-airports.com, phone: 22 650 30 47.
Purpose and basis of processing: Your personal data will be processed for the purpose of handling the incident report form as part of the safety management system at the airport pursuant to Article 6 item 1 letter c) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter: the GDPR). We process your personal data in order to fulfil our legal
obligation as specified in Article 68 par. 3 point 3 of the Aviation law act of 3 July 2002.
Data recipient: Your data may be disclosed only to data processors, to whom we commission tasks requiring data processing, eg. our subcontractors and entities authorised to receive data based on applicable law, eg. the police.
Data retention period:
Your personal data will be stored until the completion of investigation under the safety management system, examination of the merits of the incident report and implementation of relevant remedies (3 months from the receipt of the report). Once the examination is completed, the report will be
rendered anonymous by removal of personal data of the reporting person.
Your rights: You have the right to access the content of your data, the right to correct or delete it, or limit its processing. You can exercise your rights by contacting the personal data protection officer, you can also send a letter at the address of our seat, or use the contact form available at our
website. Should you determine that processing personal data violates the provisions of the GDPR, you also have the right to file a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.
Voluntary provision of data: Provision of data is voluntary, you are under no obligation to provide data.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZDARZENIA
W RAMACH SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS)
Informacja pochodząca z tego zgłoszenia może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa operacji
lotniczych oraz doskonalenia procedur operacyjnych na Lotnisku Chopina w Warszawie.
Każde, nawet potencjalne zagrożenie, odpowiednio wcześniej zauważone i zgłoszone pomoże
zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich.
data i godzina zdarzenia

lokalizacja zdarzenia

opis zdarzenia

imię i nazwisko*

organizacja*

kontakt*

*) SYSTEM ZAPEWNIA POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH – WYPEŁNIENIE DOBROWOLNE

Wypełniony formularz

wrzuć do skrzynki SMS
wyślij na adres e-mail: sms@polish-airports.com

Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, tel.: 22 650 11 11, e-mail kontakt@polish-airports.com, https://www.polish-airports.com/ (dalej: „my”).
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47.
Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi formularza zgłoszenia zdarzenia w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem na lotnisku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne
do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać wyłącznie podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych np. naszym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Policji.
Okres przechowywania danych:
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, badania zasadności zgłoszenia oraz wdrożenia stosownych działań dla jego rozwiązania (3 miesiące od otrzymania zgłoszenia). Po zakończeniu
badania zdarzenia zgłoszenie zostanie zanonimizowane poprzez usunięcie danych osobowych zgłaszającego.
Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej
siedziby, bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, nie masz obowiązku ich podania.

