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Imię i Nazwisko operatora – pilota drona: …………………………………………... 

Organizator lotu: ……………………………………………………………………….… 

Adres e-mail organizatora lotu: ……………………………………………………….. 

Adres e-mail osoby wnioskującej: ……………………………………………………. 

Numer telefonu operatora – pilota drona: …………………………………………… 

Numer Świadectwa Kwalifikacji operatora – pilota: ……………………………….. 

Numer polisy OC operatora: …………………………………………………………… 

 

 

Data planowanego lotu: ……………………………………………………………… 

Godziny planowanego lotu: …………………………………………………………. 

Obszar, w jakim będzie się odbywał lot: ………………………………………….. 

 

Uzasadnienie wniosku (cel lotu, obiekty zainteresowania, w przypadku lotów na 

zlecenie  pieczątka firmowa zleceniodawcy oraz podpis osoby upoważnionej): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kpt. Ż. W. W. Poinca 1, 80-561 Gdańsk; 

2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem 

ochrona.danych@naftoport.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym 

nad terenami chronionymi Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. na podstawie art. 6 

ust.1 litera c RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 

Gdańsk ul. Zamknięta 18, który jest właścicielem terenu.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wydania zgody na lot bezzałogowym 

statkiem powietrznym nad terenem chronionym; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO); 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania zgody na lot 

bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenami chronionymi; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

 

                                                                                                   ………….……………… 

                                                                                                                                     Czytelny podpis / pieczątka  
        operatora – pilota drona 

 

Zgoda na wykonywanie lotu dronem – dodatkowe zalecenia wykonania lotu (w tym siła wiatru): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  ………………………………………       

Podpis / pieczątka              

mailto:ochrona.danych@naftoport.pl

