
   Oświadczenie o spełnieniu wymogów pozwalających na przystąpienie 
  do egzaminu teoretycznego w podkategorii A2 w kategorii „otwartej”

Ochrona danych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Navigate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415 Kraków,
ul. Wadowicka 8a, KRS  0000547284).

2. Firma  Navigate  Sp.  z  o.o.  została  zarejestrowana  w  bazie  danych  Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego  jako  „Wyznaczony
Operator”  https://www.ulc.gov.pl/_download/statystyki/Wykaz_podmiotow_wyznaczonych_22-01-2021.pdf

3. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy szkolenia@navigate.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania  zadania  realizowanego  przez  „Wyznaczonego  operatora”  polegającego  na  przeprowadzeniu  egzaminu
teoretycznego do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota bezzałogowego statku powietrznego zgodnie z wytycznymi
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 25 z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. Urz. ULC  poz. 79 z dn. 30. 12. 2020).

5. Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych  wynikającego
z przepisów, tj. przez okres 5 lat.

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  żądania  ich  sprostowania  oraz
ograniczenia ich przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów,
w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

8. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Imię i nazwisko 

Numer ID operatora

Numer ID pilota

Niniejszym oświadczam, że: 
- posiadam kompetencje w podkategoriach A1 i A3 w kategorii „otwartej”
, oraz
- ukończyłem (-am) szkolenie praktyczne w trybie samokształcenia w warunkach operacyjnych
określonych do podkategorii A3 (UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2);

Data Podpis


