Sekretessmeddelande för Wizz Air-passagerare angående undantag att
bära mask under flygresa
("Sekretessmeddelande")
Detta sekretessmeddelande beskriver hur Wizz Air Hungary Ltd. (registrerat säte: Laurus Offices,
Kőér street 2/A, Building B, H-1103, Budapest, Ungern), Wizz Air UK Limited (registrerat säte: Main
Terminal Building, London Luton Airport, Luton, LU2 9LY, Storbritannien och Wizz Air Abu Dhabi LLC
(registrerat säte: Wizz Air Abu Dhabi, PO Box 145076, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten) behandlar
dina personuppgifter i förhållande till den databehandling som beskrivs i detta Sekretessmeddelande.
Wizz Air Hungary Ltd., Wizz Air UK Limited och Wizz Air Abu Dhabi LLC kallas nedan Wizz Air, där varje
Wizz Air-enhet fungerar som oberoende registeransvarig. Detta Sekretessmeddelande gäller Wizz Airpassagerare.
Läs detta Sekretessmeddelande noggrant och notera att det endast sammanfattar den viktigaste
informationen om databehandlingen. För ytterligare information om dina rättigheter och behandling av
dina personuppgifter hänvisas till det allmänna Sekretessmeddelandet för Wizz Air-passagerare på Wizz
Airs webbplats (www.wizzair.com).
1. Beskrivning av databehandling
Med hänsyn till vissa av våra kunders särskilda behov utformade Wizz Air följande process för att befria
dem från skyldighet att bära mask under flygresan.
För det första måste du kontakta Wizz Airs callcenter minst 48 timmar före flygavgång för att meddela
oss om att du ansöker om undantag från att bära mask under din flygresa med Wizz Air. Detta gör att
vi kan tillgodose dina behov på flygplatsen. Notera att du endast behöver meddela oss att du begär
specialbehandling; Wizz Air begär ej information om ditt hälsotillstånd, t.ex. diagnos eller orsak till att
du inte kan bära mask. Om du delar sådana personuppgifter med Wizz Air kommer vi att behandla dem
baserat på ditt frivilliga samtycke.
Innan du går ombord på flygplanet måste du uppvisa den ursprungliga papperskopian av ditt läkarintyg
- som bekräftar att du inte kan bära mask på grund av ett underliggande medicinskt tillstånd - samt ett
negativt PCR COVID-19-test för Wizz Air-personal vid incheckningsdisken och gaten för att befrias från
skyldigheten att ha på dig mask under din flygresa med Wizz Air. Båda dokumenten skall utfärdas senast
48 timmar före avgång och ska vara på engelska. Wizz Air kommer inte att registrera eller kopiera ditt
läkarintyg eller COVID-19-testresultat, men verifierar dokumentens innehåll genom att kontrollera dem.
2. Vilka typer av personuppgifter behandlar Wizz Air om mig, i vilket syfte och på vilka
rättsliga grunder?
Wizz Air behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
Syftet med
databehandlingen
Registrera din begäran om
specialbehandling

Typer av behandlade
personuppgifter
Namn, telefonnummer, Wizzkontonummer,
flygdetaljer/information, det
faktum att du begär undantag
från att bära mask, övriga
uppgifter, information eller
fakta som du delar med oss
under samtalet
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Rättslig grund för
databehandling
Utförande av tjänsteavtal
(GDPR Artikel 6 (1) b)) och ditt
samtycke till särskilda
personuppgifter som du delar
med oss

Inspelning av ditt samtal för att
följa lagstiftningen om
konsumentskydd
skyldigheter

Namn, telefonnummer, Wizzkontonummer,
flygdetaljer/information, det
faktum att du begär undantag
från att bära mask, övriga
uppgifter, information eller
fakta som du

Rättslig skyldighet (GDPR
Artikel 6
(1) c))

delar med oss under samtalet,
unik identifierare för
samtalsinspelningen
Se till att du är berättigad
undantag från att bära mask
under din flygresa på grund av
ditt hälsotillstånd

Wizz-kontonummer,
identifikationsuppgifter,
resedetaljer, det faktum att
passageraren begärde undantag
från att bära mask,
personuppgifter som finns i
läkarintyget

Det berättigade intresset för
Wizz Air och tredje part,
nämligen andra passagerare
som reser med samma flyg, för
att säkerställa att det inte är
möjligt för den registrerade att
använda mask (GDPR
Artikel 6 (1) f))

Säkerställa hälsan hos andra
passagerare och Wizz Airpersonal

Personuppgifter i PCR-testet

Det berättigade intresset för
Wizz Air och tredje part,
nämligen andra passagerare
som reser med samma flyg, för
att säkerställa att det inte är
möjligt att använda en mask för
den registrerade (GDPR
f))

Som anges ovan är det nödvändigt för Wizz Air att behandla dina särskilda personuppgifter, mer specifikt
det faktum att du är berättigad till undantag att bära en mask på grund av ditt hälsotillstånd och det
faktum att du inte är infekterad av COVID-19. Det negativa PCR-testet är nödvändigt för att säkerställa
hälsan hos andra passagerare och Wizz Air-personal.
Sådan information kommer att begränsas till vad som är proportionerligt och nödvändigt, med
beaktande av de senaste riktlinjerna från den ungerska regeringen, vårdpersonal och den ungerska
nationella myndigheten för dataskydd och informationsfrihet för att hantera och begränsa viruset.
Vi kommer att spara samtalsinspelningen i fem år efter att den har spelats in i enlighet med
konsumentskyddslagarna och behålla register över den tjänst du begärde under en period av sex år från
det att avtalet ingicks med oss (dvs. radering av ditt WIZZ-konto).
3. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Wizz Air samlar inte in eller sparar dina personuppgifter; Wizz Air-personal verifierar endast innehållet i
de dokument som presenteras för dem.
4. Vem får tillgång till dina personuppgifter?
Endast Wizz Air-personal som verifierar innehållet i dokumenten har tillgång till dina personuppgifter.
5. Vem delar vi dina personuppgifter med?
Wizz Air delar inte dina uppgifter med någon tredje part.
6. Överföring av personuppgifter till annat land
Under databehandlingen överför Wizz Air inte dina personuppgifter till tredje land utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och/eller till internationella organisationer. Om dina flyg avgår från ett
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land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer behandlingen av dina personuppgifter
att ske i avgångslandet, men med hänsyn tagen till behandlingen av dina personuppgifter, särskilt det
faktum att Wizz Air inte kommer att registrera dina hälsorelaterade uppgifter, anser vi att
databehandlingsaktiviteten inte innebär någon risk för dina rättigheter och friheter.
7. Vilka rättigheter har du i samband med Databehandlingen?
I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar har du – baserat på specifika omständigheter – rätt till
följande:
(i)
(ii)

rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter;
rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till Wizz Airs dataskyddsombud
eller så kan du skicka in din begäran HÄR efter att du loggat in på ditt Wizz-konto under fliken
dataskydd. Om du inte har ett WIZZ-konto så kan du kontakta oss genom att skicka in en förfrågan
HÄR.
För de ändamål som anges i detta Sekretessmeddelande tillämpar Wizz Air inte beslutsfattande baserat
på automatiserad databehandling.
8. Om dina rättsmedel
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i gällande
dataskyddslagar, har du rätt att skicka in ett klagomål till National Authority for Data Protection and
Freedom of Information (1051 Budapest, Falk Miksa 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; e-post:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Om dataskyddsmyndigheten inte vidtar åtgärder i hänsyn till ditt klagomål eller inte informerar dig
inom tre månader om utvecklingen av förfarandet eller resultatet, eller om du anser att behandlingen
av dina personuppgifter bryter mot dina rättigheter enligt GDPR, har du rätt att lämna in en fordran till
behörig domstol.
9. Övrig information och dataskyddsombud
För mer information om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Wizz Airs
dataskyddsombud vid Wizz Air Hungary Ltd., Laurus Offices, Kőér street 2/A, Building B, II-V., H-1103
Budapest, Ungern eller på data.protection@wizzair.com.
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