Privātuma paziņojums Wizz Air pasažieriem par atbrīvojumu no maskas
valkāšanas lidojuma laikā
(“Privātuma paziņojums”)
Šis privātuma paziņojums izskaidro, kā Wizz Air Hungary Ltd. (reģistrētā adrese: Laurus Offices, Kőér
street 2/A, Building B, H-1103, Budapest, Hungary), Wizz Air UK Limited (reģistrētā adrese: Main
Terminal Building, London Luton Airport, Luton, LU2 9LY, United Kingdom) un Wizz Air Abu Dhabi LLC
(reģistrētā adrese: Wizz Air Abu Dhabi, PO Box 145076, Abu Dhabi, United Arab Emirates) apstrādā jūsu
personas datus saistībā ar šajā privātuma paziņojumā aprakstītajām datu apstrādes darbībām. Wizz Air
Hungary Ltd., Wizz Air UK Limited un Wizz Air Abu Dhabi LLC turpmāk tekstā tiek saukti par Wizz Air,
un katrs no šiem Wizz Air uzņēmumiem rīkojas kā neatkarīgs datu pārzinis. Šis privātuma paziņojums
attiecas uz Wizz Air pasažieriem.
Rūpīgi izlasiet šo privātuma paziņojumu un ņemiet vērā, ka tajā ir apkopota svarīgākā informācija par
datu apstrādi. Papildu informāciju par jūsu tiesībām un jūsu personas datu apstrādi skatiet vispārīgajā
privātuma paziņojumā, kas paredzēts Wizz Air pasažieriem un ir pieejams Wizz Air tīmekļa vietnē
(www.wizzair.com).
1. Datu apstrādes apraksts
Ņemot vērā dažu mūsu klientu īpašās vajadzības, Wizz Air ir izveidojis tālāk minēto procesu, ja
nepieciešams saņemt atbrīvojumu no obligātas maskas valkāšanas lidojuma laikā.
Vispirms jums ir jāsazinās ar Wizz Air zvanu centru vismaz 48 stundas pirms lidojuma, lai informētu
mūs par vēlmi pieteikties atbrīvojumam no maskas valkāšanas Wizz Air lidojuma laikā. Tas ļaus mums
izpildīt jūsu vajadzības lidostā. Svarīgi, lai jūs mūs informētu tikai par faktu, ka jums ir nepieciešama
īpaša attieksme, un Wizz Air nepieprasa nekādu informāciju par jūsu veselību, piemēram, diagnozi vai
iemeslu, kāpēc jūs nevar valkāt masku. Ja jūs sniegsiet Wizz Air šādus personas datus, mēs tos
apstrādāsim, pamatojoties uz jūsu brīvprātīgu piekrišanu.
Pirms iekāpšanas lidmašīnā jums Wizz Air personālam reģistrēšanās vietā un iekāpšanas sektorā ir
jāuzrāda izdrukāts medicīniskas izziņas oriģināls, kurā ir apstiprināts, ka jūs medicīnisku apsvērumu dēļ
nevarat valkāt masku, un jāuzrāda negatīvs COVID-19 PĶR tests, lai jums tiktu piešķirts atbrīvojums no
maskas valkāšanas Wizz Air lidojumā. Abiem šiem dokumentiem ir jābūt izsniegtiem ne vēlāk kā
48 stundas pirms lidojuma izlidošanas un jābūt angļu valodā. Wizz Air nekādā veidā nefiksēs un nekopēs
jūsu medicīnisko izziņo vai COVID-19 testa rezultātus, bet tikai pārliecināsies par tā saturu.
2. Kāda veida personas datus Wizz Air apstrādā par jums, kādiem mērķiem un uz kāda
tiesiskā pamata?
Wizz Air apstrādā jūsu personas datus tālāk minētajiem mērķiem:
Datu apstrādes mērķis

Apstrādāto personas datu
veids

Jūsu pieprasījuma par īpašu
attieksmi reģistrācija

Vārds un uzvārds, tālruņa
numurs, WIZZ konta numurs, ar
lidojumu saistītie
dati/informācija, atbrīvojuma no
maskas valkāšanas
pieprasījuma fakts, citi dati,
informācija vai fakti, kurus
sniedzat mums zvana laikā
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Datu apstrādes juridiskais
pamats
Pakalpojuma līguma izpilde
(VDAR 6. panta (1) daļas
b) punkts) un jūsu piekrišana
par īpašiem personas datiem,
kurus mums sniedzat

Jūsu zvana ierakstīšana, lai
pildītu patērētāju aizsardzības
tiesiskos
pienākumus

Vārds un uzvārds, tālruņa
Tiesiskais pienākums (VDAR
numurs, WIZZ konta numurs, ar 6. panta
lidojumu saistītie
(1) daļas c) punkts)
dati/informācija, atbrīvojuma no
maskas valkāšanas
pieprasījuma fakts, citi dati,
informācija vai fakti,
kurus sniedzat mums zvana
laikā, zvanu ieraksta unikālais
identifikators

Pārliecināties, ka veselības
stāvokļa dēļ varat saņemt
atbrīvojumu no maskas
valkāšanas lidojuma laikā

WIZZ konta numurs,
identifikācijas dati, ar ceļojumu
saistīti dati, atbrīvojuma no
maskas valkāšanas
pieprasījuma fakts, personas
dati no
medicīniskās izziņas

Wizz Air un trešo pušu, t.i., citu
tā paša lidojuma pasažieru,
leģitīmās intereses, lai
pārliecinātos, ka datu subjekts
nevar valkāt masku (VDAR
6. panta (1) daļas f) punkts)

Rūpēties par citu pasažieru un
Wizz Air personāla veselību

PĶR testā iekļautie personas
dati

Wizz Air un trešo pušu, t.i., citu
tā paša lidojuma pasažieru,
leģitīmās intereses, lai
pārliecinātos, ka datu subjekts,
kurš nevalkā masku, nav
inficēts ar COVID-19 (VDAR
6. panta (1) daļas
f) punkts)

Kā norādīts iepriekš, Wizz Air ir nepieciešamība apstrādāt īpašus jūsu personas datus, konkrētāk faktu,
ka jums veselības stāvokļa dēļ ir tiesības uz atbrīvojumu no maskas valkāšanas, un faktu, ka neesat
inficēts ar COVID-19. Negatīvs PĶR tests ir nepieciešams, lai rūpētos par citu pasažieru un Wizz Air
personāla veselību.
Šāda informācija aptvers tikai proporcionālu un nepieciešamu informāciju, ņemot vērā jaunākās
Ungārijas valdības, veselības jomas profesionāļu un Ungārijas Nacionālās datu aizsardzības un
informācijas brīvības iestādes izdotās vadlīnijas attiecībā uz vīrusa pārvaldību un iegrožošanu.
Mēs zvana ierakstu uzglabāsim 5 gadus no ierakstīšanas datuma atbilstoši patērētāju aizsardzības
likumiem un uzglabāsim informāciju par jūsu pieprasīto pakalpojumu 6 gadus pēc ar mums noslēgtā
līguma izpildes (t.i., WIZZ konta dzēšanas).
3. Cik ilgi mēs apstrādājam jūsu personas datus?
Wizz Air nevāc un neuzglabā jūsu personas datus — Wizz Air personāls tikai pārbauda viņiem uzrādīto
dokumentu saturu.
4. Kā es varu piekļūt saviem personas datiem?
Jūsu personas datiem piekļūst tikai Wizz Air personāls, kas pārbauda dokumentu saturu.
5. Ar ko mēs koplietojam jūsu personas datus?
Wizz Air nekoplieto jūsu datus ar nevienu trešo pusi.
6. Starptautiska datu pārsūtīšana
Datu apstrādes laikā Wizz Air nepārsūta jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas esošām
trešajām valstīm un/vai starptautiskajām organizācijām. Tomēr, ja jūsu lidojums ir no valsts, kas
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neietilpst Eiropas Ekonomiskajā zonā, jūsu personas datu apstrāde tiks veikta izlidošanas valstī, bet,
ņemot vērā jūsu personas datu apstrādes veidu, jo īpaši faktu, ka Wizz Air nefiksē jūsu datus saistībā
ar veselību, jūsu datu apstrāde mūsu ieskatā nerada riskus jūsu tiesībām un brīvībām.
7. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi?
Atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības likumiem jums — atbilstīgās situācijās — ir tiesības:
(i)
(ii)

pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
iebilst pret personas datu apstrādi.

Jūs varat izmantot savas tiesības, nosūtot e-pasta vēstuli Wizz Air datu aizsardzības speciālistam vai
arī iesniedzot savu pieprasījumu ŠEIT — datu aizsardzības cilnē pēc pierakstīšanās savā WIZZ kontā.
Ja Jums nav WIZZ konta, varat sazināties ar mums, nosūtot pieprasījumu ŠEIT.
Šajā privātuma paziņojumā atrunāto mērķu sasniegšanai Wizz Air nepieņem lēmumus, balstoties uz
automatizētu datu apstrādi.
8. Par jūsu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem
Ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj piemērojamo datu aizsardzības likumu
noteikumus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Nacionālajā datu aizsardzības un informācijas brīvības
iestādē (1051 Budapest, Falk Miksa 9-11.; tālrunis: +36 1 391 1400; e-pasts:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Ja datu aizsardzības iestāde nereaģē uz jūsu iesniegto sūdzību vai jūs trīs mēnešu laikā neinformē par
lietas izskatīšanas gaitu vai tās iznākumu vai ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj
VDAR noteiktās jūsu tiesības, jums ir tiesības iesniegt prasību piekritīgajā tiesā.
9. Papildu informācija un datu aizsardzības speciālists
Lai saņemtu papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar Wizz Air datu
aizsardzības speciālistu (adrese: Wizz Air Hungary Ltd., Laurus Offices, Kőér street 2/A, Building B, IIV., H-1103 Budapest, Hungary, e-pasts: data.protection@wizzair.com).
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