Privatumo pranešimas „Wizz Air“ keleiviams dėl apsauginės kaukės
dėvėjimo per skrydį išimties
(„Privatumo pranešimas“)
Šiame Privatumo pranešime aprašyta, kaip Wizz Air Hungary Ltd. (registruotasis buveinės adresas:
Laurus Offices, Kőér street 2/A, Building B, H-1103, Budapest, Hungary), Wizz Air UK Limited
(registruotasis buveinės adresas: Main Terminal Building, London Luton Airport, Luton, LU2 9LY, United
Kingdom) ir Wizz Air Abu Dhabi LLC
(registruotasis buveinės adresas: Wizz Air Abu Dhabi, PO Box 145076, Abu Dhabi, United Arab Emirates)
apdoroja jūsų asmens duomenis šiame Privatumo pranešime aprašytos duomenų apdorojimo veiklos
atžvilgiu. „Wizz Air Hungary Ltd.“, „Wizz Air UK Limited“ ir „Wizz Air Abu Dhabi LLC“ toliau vadinamos
„Wizz Air“; kiekvienas „Wizz Air“ subjektas veikia kaip nepriklausomas duomenų valdytojas. Šis
privatumo pranešimas taikomas „Wizz Air“ keleiviams.
Atidžiai perskaitykite šį Privatumo pranešimą ir atkreipkite dėmesį, kad jame tik apibendrinama
svarbiausia informacija apie duomenų apdorojimą. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir asmens
duomenų apdorojimą galite rasti bendrajame „Wizz Air“ keleiviams parengtame privatumo pranešime
„Wizz Air“ svetainėje (www.wizzair.com).
1. Duomenų apdorojimo aprašas
Atsižvelgdama į specialiuosius kai kurių klientų poreikius, „Wizz Air“ įdiegė toliau aprašytą procesą, kad
jiems būtų taikoma išimtis dėl prievolės dėvėti apsauginę kaukę per skrydį.
Visų pirma, jūsų reikalaujama paskambinti į „Wizz Air“ skambučių centrą likus bent 48 valandoms iki
skrydžio išvykimo laiko ir pranešti mums, kad prašote išimties dėl apsauginės kaukės dėvėjimo per
„Wizz Air“ skrydį. Tai leis mums į tai atsižvelgti jus aptarnaujant oro uoste. Svarbu, kad jums tereikia
pranešti mums apie faktą, kad prašote išimties, ir „Wizz Air“ nereikalauja jokios informacijos apie jūsų
sveikatos būklę, pvz., diagnozę arba priežastį, kodėl negalite dėvėti apsauginės kaukės. Jei atskleisite
tokius asmens duomenis, „Wizz Air“ juos apdoros remdamasi jūsų savanorišku sutikimu.
Prieš įlipant į lėktuvą jūsų reikalaujama pateikti originalią popierinę medicininę pažymą, patvirtinančią,
kad negalite dėvėti apsauginės kaukės dėl sveikatos būklės, ir neigiamą PCR COVID-19 testą „Wizz Air“
personalui registracijos punkte ir prie įlaipinimo vartų, kad jums būtų pritaikyta išimtis dėl apsauginės
kaukės dėvėjimo per „Wizz Air“ skrydį. Abu dokumentai turi būti išduoti ne vėliau nei likus 48 valandoms
iki skrydžio išvykimo laiko ir turi būti parašyti anglų kalba. „Wizz Air“ nedarys jokių jūsų medicininės
pažymos ar COVID-19 testo rezultatų įrašų ir jų nekopijuos, bet patikrins jų turinį personalui juos
peržiūrint.
2. Kokių tipų asmens duomenis „Wizz Air“ apdoroja, kokiais tikslais ir kokiu teisiniu
pagrindu?
„Wizz Air“ apdoroja jūsų asmens duomenis toliau išvardytais tikslais.
Duomenų apdorojimo
tikslas
Jūsų užklausos dėl specialiųjų
poreikių registracija

Apdorojamų asmens
duomenų tipai
Vardas, pavardė, telefono
numeris, „Wizz“ sąskaitos
numeris, su skrydžiu susiję
duomenys / informacija, faktas,
kad prašote padaryti išimtį dėl
apsauginės kaukės dėvėjimo,
kiti duomenys, informacija arba
faktai, kuriuos mums
atskleidžiate per skambutį
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Teisinis duomenų
apdorojimo pagrindas
Paslaugų sutarties vykdymas
(BDAR 6 straipsnio 1 dalies b
punktas) ir jūsų sutikimas dėl
specialiosios kategorijos
asmens duomenų, kuriuos
mums atskleidžiate

Jūsų skambučio įrašymas,
siekiant laikytis vartotojų
apsaugos teisinių
įsipareigojimų

Vardas, pavardė, telefono
numeris, „Wizz“ sąskaitos
numeris, su skrydžiu susiję
duomenys / informacija, faktas,
kad prašote padaryti išimtį dėl
apsauginės kaukės dėvėjimo,
kiti duomenys, informacija arba
faktai, kuriuos

Teisinis įsipareigojimas (BDAR 6
straipsnio
1 dalies c punktas)

mums atskleidžiate per
skambutį, unikalusis skambučio
įrašo identifikatorius
Siekis užtikrinti, kad atitinkate
reikalavimus padaryti
apsauginės kaukės dėvėjimo
per skrydį išimtį dėl sveikatos
būklės

„Wizz“ sąskaitos numeris,
identifikavimo duomenys, su
kelione susiję duomenys,
faktas, kad keleivis paprašė
padaryti išimtį dėl apsauginės
kaukės dėvėjimo, asmens
duomenys
medicininėje pažymoje

Teisėtas „Wizz Air“ ir trečiųjų
šalių, konkrečiai kitų keleivių,
keliaujančių tame pačiame
skrydyje, interesas įsitikinti, kad
duomenų subjektas negali
dėvėti apsauginės kaukės
(BDAR
6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Dėl kitų keleivių ir „Wizz Air“
personalo sveikatos

Asmens duomenys PCR teste

Teisėtas „Wizz Air“ ir trečiųjų
šalių, konkrečiai kitų keleivių,
keliaujančių tame pačiame
skrydyje, interesas įsitikinti, kad
duomenų subjektas, kuris
nedėvi apsauginės kaukės,
neužsikrėtęs COVID-19 (BDAR 6
straipsnio 1 dalies
f punktas)

Kaip minėta pirmiau, „Wizz Air“ turi apdoroti jūsų specialiosios kategorijos asmens duomenis, konkrečiau
faktą, kad atitinkate reikalavimus padaryti apsauginės kaukės dėvėjimo išimtį dėl sveikatos būklės, ir
faktą, kad nesate užsikrėtę COVID-19. Neigiamas PCR testas yra būtinas dėl kitų keleivių ir „Wizz Air“
personalo sveikatos.
Tokia informacija bus ribojama tuo, kas yra proporcinga ir būtina, atsižvelgiant į naujausias Vengrijos
Vyriausybės, sveikatos specialistų ir Vengrijos duomenų apsaugos ir informacijos laisvės nacionalinės
institucijos gaires, siekiant valdyti ir mažinti viruso plitimą.
Skambučio įrašą saugosime 5 metus nuo jo įrašymo pagal vartotojų apsaugos įstatymus, o jūsų
paprašytos paslaugos įrašus išlaikysime šešerius metus nuo su mumis sudarytos sutarties įvykdymo (t.
y. WIZZ sąskaitos ištrynimo).
3. Kiek laiko apdorojame jūsų asmens duomenis?
„Wizz Air“ nerenka ir nesaugo jūsų asmens duomenų, „Wizz Air“ personalas tik patikrina jiems pateiktų
dokumentų turinį.
4. Kas gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų?
Tik „Wiz Air“ personalas, tikrinantis dokumentų turinį, turi prieigą prie asmens duomenų.
5. Kam perduodame jūsų asmens duomenis?
„Wizz Air“ neperduoda jūsų asmens duomenų jokiai trečiajai šaliai.
6. Tarptautinis duomenų perdavimas
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Apdorodama asmens duomenis „Wizz Air“ neperduoda jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis už
Europos ekonominės erdvės ir (arba) tarptautinių organizacijų ribų. Tačiau jei jūsų skrydžių išvykimo
šalis nėra Europos ekonominėje erdvėje, jūsų asmens duomenų apdorojimas bus vykdomas toje
išvykimo šalyje; atsižvelgiant į asmens duomenų apdorojimo pobūdį, ypač į faktą, kad „Wizz Air“
neįrašys su sveikata susijusių jūsų duomenų, mūsų požiūriu duomenų apdorojimo veikla nekelia rizikos
jūsų teisėms ir laisvėms.
7. Kokias su duomenų apdorojimu susijusias teises turite?
Pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus – atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes – turite teisę:
(i)
(ii)

reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų;
prieštarauti asmens duomenų apdorojimui.

Galite pasinaudoti savo teisėmis atsiųsdami el. laišką „Wizz Air“ duomenų apsaugos pareigūnui arba
galite pateikti užklausą ČIA , prisijungę prie savo „Wizz“ sąskaitos ir pasirinkę duomenų apsaugos
kortelę. Jei neturite „Wizz“ sąskaitos, galite susisiekti su mumis pateikdami užklausą ČIA.
Šiame Privatumo pranešime nustatytais tikslais „Wizz Air“ netaiko sprendimų priėmimo mechanizmo,
pagrįsto automatizuotu duomenų apdorojimu.
8. Apie jūsų teisių gynimo priemones
Jei manote, kad jūsų asmens duomenų apdorojimas pažeidžia taikomus duomenų apsaugos įstatymus,
turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos ir informacijos laisvės nacionalinei institucijai (1051
Budapest, Falk Miksa 9-11; tel.: +36 1 391 1400; el. pašto adresas: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Jei duomenų apsaugos institucija nesiims veiksmų dėl jūsų pateikto skundo, neinformuos jūsų per tris
mėnesius apie veiksmų vykdymo eigą ar jų rezultatą arba jei manote, kad jūsų asmens duomenų
apdorojimas pažeidžia jūsų teises pagal BDAR, turite teisę pateikti ieškinį kompetentingam teismui.
9. Papildoma informacija ir duomenų apsaugos pareigūnas
Jei reikia daugiau informacijos dėl jūsų asmens duomenų apdorojimo, galite susisiekti su „Wizz Air“
duomenų apsaugos pareigūnu: Wizz Air Hungary Ltd., Laurus Offices, Kőér street 2/A, Building B, IIV., H-1103 Budapest, Hungary arba data.protection@wizzair.com.
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