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Komisji prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postepowania kwalifikacyjnego 

na Członka Zarządu LOT Travel sp. z o.o. jest spółka LOT Travel sp. z o.o., ul. Komitetu 

Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa. 

Inspektor ochrony danych 

LOT Travel sp. z o.o. nie powołała Inspektora Ochrony Danych. LOT Travel sp. z o.o. 

przetwarza dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zachowaniem należytej 

staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez spółkę usług oraz zgodnie z procedurami 

ochrony danych osobowych przyjętymi w ramach grupy kapitałowej Polskiej Grupy Lotniczej 

S.A. 

 Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym i kodeksie spółek handlowych 1 oraz uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników LOT Travel sp. z o.o. z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 

zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu, będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu 

spółki LOT Travel sp. z o.o.2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie 

zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

obejmuje w szczególności zbieranie, utrwalanie i przechowywanie danych zawartych                    

w zgłoszeniach kandydatów, ich przeglądanie, organizowanie i wykorzystywanie                           

w postępowaniu, w szczególności w celu sprawdzenia zgłoszeń pod względem spełnienia 

wymogów formalnych, kwalifikacji do etapu rozmów kwalifikacyjnych, odbycia rozmów 

kwalifikacyjnych, tworzenia rankingu/rankingów kandydatów oraz wyłonienia najlepszych 

kandydatów do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, kontaktowania się z kandydatami oraz 

poinformowania o wynikach postępowania, a także usuwanie i niszczenie danych po 

zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Ww. czynności przetwarzania danych będą 

wykonywać członkowie wyznaczonej przez Zgromadzenie Wspólników LOT Travel sp. z o.o. 

Komisji prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne oraz wyznaczeni pracownicy LOT Travel 

sp. z o.o. w zakresie ich obowiązków służbowych. 

 
1 Art. 22 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2020 poz. 735 ze 

zm.), oraz art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020, poz. 1526 ze zm.) 

2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), Art. 9 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 10 RODO; 

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
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Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym 

do sprawowania nadzoru nad działalnością LOT Travel sp. z o.o., wyłącznie na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu LOT Travel 

sp. z o.o. będą przechowywane do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, przy czym 

dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych do kontaktu 

zgromadzone w celu udokumentowania przebiegu postępowania, będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń lub przez okres realizacji 

reklamacji przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4. prawo do usunięcia danych osobowych; 

5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Ustawy                      

o zasadach zarządzania mieniem państwowym jest niezbędne, aby uczestniczyć 

w postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu spółki LOT Travel sp. z o.o. Podanie 

przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 
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Załącznik: kwestionariusz osobowy. 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU  

SPÓŁKI LOT TRAVEL SP. Z O.O. 

 

DANE OSOBOWE: 

IMIONA:  

NAZWISKO:  

PESEL:  

 

DANE KONTAKTOWE: 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

MIEJSCOWOŚĆ:         

KOD POCZTOWY: 

ULICA: 

NUMER DOMU: 

NUMER MIESZKANIA: 

NUMER TELEFONU  

ADRES MAILOWY  

 

WYKSZTAŁCENIE: 

ROK 

UKOŃCZENIA 

NAZWA UCZELNI UZYSKANY 

TYTUŁ 

UKOŃCZONY 

KIERUNEK 

    

    

    

    

    

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA: 

ROK 

UKOŃCZENIA 

RODZAJ UPRAWNIENIA CERTYFIKAT/KURSY/SZKOLENIA 

   

   

   

   

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: 

 

OD DO MIEJSCE ZATRUDNIENIA STANOWISKO 
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PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: 

 

OD DO NAZWA PRZEDSIĘBIORCY FORMA 

PRAWNA 

STATUS 

(AKTYWNA/ 

NIEAKTYWNA/ 

ZAWIESZONA) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

UCZESTNICTWO W ORGANACH INNYCH PODMIOTÓW/SPÓŁEK: 

 

OKRES PEŁNIENIA 

 

NAZWA 

PODMIOTU/SPÓŁKI 

PEŁNIONA FUNKCJA 

OD DO   

    

    

    

    

    

 

POSIADANE AKCJE/UDZIAŁY W SPÓŁKACH HANDLOWYCH POWYŻEJ 10% 

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 

 

NAZWA PODMIOTU LICZBA AKCJI/UDZIAŁÓW (%) 
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Załącznik: zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 Warszawa, dnia ………………….. 2023 r.                                     

…………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę LOT Travel Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla 

celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu spółki LOT Travel 

Sp. z o.o.  

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że 

zostałem poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 

poprawiania. 

 

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę należy wysłać 

wiadomość na adres: iod@lottravel.com w tytule maila wpisując "wycofanie zgody".  

 

 

………………………………………. 

podpis 

 


