WNIOSEK O UZGODNIENIE TYMCZASOWEJ PRZESZKODY LOTNICZEJ
W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ
(W GRANICACH POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ PRZESZKÓD,
DŹWIGÓW LUB INNEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO )
1.

DANE PODMIOTU WNIOSKUJĄCEGO

1.1

Nazwa podmiotu:

1.2

Adres podmiotu:

1.3

E-mail

1.4

Nr telefonu

1.5

Inwestycja
polegająca na:

1
1

Krótki opis inwestycji, maksymalna wysokość inwestycji powyżej poziomu morza (jeśli dotyczy)

1
Do kontaktu z kierownikiem budowy lub osobą upoważnioną

2.

DANE DOTYCZĄCE TYMCZASOWEJ PRZESZKODY LOTNICZEJ

2.1

Lokalizacja przeszkody
(adres i/lub numer ewidencyjny działki oraz obrębu):

2.2

Rodzaj przeszkody (dźwig stacjonarny, dźwig/żuraw
samochodowy, żuraw wieżowy itp.):

2.4

Planowany termin posadowienia i likwidacji
przeszkody:
Promień zakresu pracy ramienia dźwigu (jeśli
dotyczy):

2.5

Opis oznakowania dziennego i nocnego oświetlenia
przeszkody:

2.3

3. DANE GEODEZYJNE TYMCZASOWEJ PRZESZKODY LOTNICZEJ

3.1

Lokalizacja przeszkody określona za pomocą współrzędnych
geograficznych według Światowego Systemu Geodezyjnego
WGS-84 z dokładnością do 1/10 sekundy w formacie:
DD°MM'SS.S”N, DDD°MM'SS.S”E
potwierdzona przez uprawnionego geodetę

3.2

Maksymalna wysokość2 przeszkody powyżej poziomu morza
z dokładnością do 0.5 metra / 1 stopy:

[m]

[ft]

3.3

Wysokość2 wzniesienia terenu w miejscu posadowienia
przeszkody w odniesieniu do poziomu morza z dokładnością
do 0.5 metra / 1 stopy:

[m]

[ft]

[m]

[ft]

3.4

Wysokość2 przeszkody powyżej poziomu terenu z
dokładnością do 0.5 metra / 1 stopy :

3.5

Odległość od progu drogi startowej [m] mierzona w osi drogi
startowej (na wschód/zachód)

A

[m]

3.6

Odległość od osi drogi startowej [m] (na północ/południe)

B

[m]

Wysokość podawana w układzie Kronsztad ’86.
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4. POTWIERDZENIE DANYCH WE WNIOSKU
4.1.

Dane pkt 1 - 2 - przedstawiciel wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………
Data, pieczątka i podpis

4.2 Dane pkt 3 – geodeta uprawniony:

…………………………………………………………………………
Data, pieczątka i podpis

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35 KRS 0000057719.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
a. adres, Łódź (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35,
b. e-mail: iod@airport.lodz.pl;
3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail,
nr telefonu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj.
konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z art. 87 ust. 4 Prawo Lotnicze (Dz.U. z
2018 r. poz. 1183 z późn. zm.)
5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym
prawem Administrator może przekazywać dane: osobom upoważnionym przez Administratora - pracownikom,
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie Administratora np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT,
audytorom, doradcom, oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną
swego żądania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres od dnia dostarczenia wniosku do 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym został dostarczony wniosek, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.:
z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych lub żądania ograniczenia
przetwarzania.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby należytego
wykonania umowy łączącej Administratora danych z przedsiębiorcą, który wskazał Pana/Panią jako osobę do kontaktu.
Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres email iod@airport.lodz.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres
siedziby Administratora danych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
12. Podanie Pani/Pana danych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku (art. 87 ust. 4 Prawo Lotnicze Dz.U. z 2018
r. poz. 1183 z późn. zm.), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
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