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Zgłoszenie na egzamin 

osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa 

w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

Lp. Nazwisko Imię 

Nr dokumentu 

tożsamości 

/dowód 

osobisty albo 

paszport/ 

PESEL 

/w przypadku 

cudzoziemców 

data urodzenia/ 

Adres 

korespondencyjny 

osoby zgłaszanej 

na egzamin 

Rodzaj 

i zakres egzaminu 

Dane kontaktowe 

/nazwa podmiotu oraz 

nazwisko i imię, e-mail, 

nr telefonu osoby 

dokonującej zgłoszenia 

na egzamin / 

Data 

ukończenia 

szkolenia 

Dane 

ośrodka 

szkolenia 

1.  

Kowalski Jan AAA222222 00000000000 ul. Kwiatowa 10/12 

03-850 Warszawa 

11.2.3.1, 

11.2.3.2, 

11.2.3.3 - 

Egzamin 

PL Warszawa  

Kowalska Agata  

akowalska@polish-

airport.pl  

tel. 22650 00 00 

tel. kom. 600 600 600  

dd.mm.rrrr Ośrodek 

Szkolenia 

„ACS” Sp.           

z o.o. 

2.  

Kwiatek  Adam BBB 333333 00000000000 ul. Lipowa 12 

Zawada  

86-020 Pruszcz 

11.2.3.1, 

11.2.3.2 – 

Egzamin 

poprawkowy 

całość 

PL Warszawa  

Kowalska Agata  

akowalska@polish-

airport.pl  

tel. 22650 00 00 

600 600 600 

dd.mm.rrrr Ośrodek 

Szkolenia 

SprintAir 

3.  

Sosna Jan CCC111111 00000000000 Małcz 44 

02-530 Lipiany 

11.2.3.1 – 

Egzamin 

poprawkowy  

teoria 

PL Kraków  

Kowalska Joanna  

akowalska@krakowairpo

rt.pl  

12650 00 00 

500 500 500 

dd.mm.rrr Ośrodek 

Szkolenia 

PL Kraków  

4.  

Kowalski Jan AAA222222 00000000000 ul. Kwiatowa 10/12 

03-850 Warszawa 

11.2.3.1, 

11.2.3.2, 

11.2.3.3 – 

Egzamin 

poprawkowy 2 

praktyka 

PL Warszawa  

Kowalska Agata  

akowalska@polish-

airport.pl  

tel. 22650 00 00 

tel. kom. 600 600 600  

dd.mm.rrrr Ośrodek 

Szkolenia 

„ACS” Sp.           

z o.o. 

 

mailto:akowalska@polish-airport.pl
mailto:akowalska@polish-airport.pl
mailto:akowalska@polish-airport.pl
mailto:akowalska@polish-airport.pl
mailto:akowalska@krakowairport.pl
mailto:akowalska@krakowairport.pl
mailto:akowalska@polish-airport.pl
mailto:akowalska@polish-airport.pl


 

Strona 2 z 2 

 

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt a oraz art. 5 ust. 2 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), oświadczam że zostałem/am poinformowany że:  

1. Administratorem moich danych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2 Tel. +48225207200 E-mail 

kancelaria@ulc.gov.pl  

2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania moich danych poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@ulc.gov.pl. 

3. Urząd Lotnictwa Cywilnego przetwarza moje dane w celu przekazywania informacji w sprawie przeprowadzenia egzaminu na operatorów kontroli bezpieczeństwa, który zostanie 

przeprowadzony w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla osób, które zgłaszam. 

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

5. Moje dane osobowe nie zostaną usunięte ani zniszczone. Po ustawowym okresie przetwarzania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego zostaną przekazane do właściwego Archiwum 

Państwowego. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje mi prawo do żądania od administratora: 

a. dostępu do moich danych osobowych, 

b. sprostowania moich danych osobowych, 

c. usunięcia moich danych osobowych, 

d. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, 

f. cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które podałem/am dobrowolnie. 

7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych osób, które zgłaszam na egzamin wynika z przepisów prawa. Natomiast dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenie wynika z mojej zgody na 

przetwarzanie tych danych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

9. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 

 

 …………………………………………………. 

 imię i nazwisko, data oraz podpis osoby zgłaszającej 


