Warszawa, 6 lipca 2021r.
TUI Poland sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa

Szanowni Państwo,
Podróżujący do Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do wypełnienia formularza
PLC (Passenger Locator Card). Każdy dorosły oraz każde dziecko powinni posiadać własny
kod QR.
W celu uzupełnienia formularza należy wejść na poniższą stronę internetową:
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
1. W pierwszym kroku należy uzupełnić dane dotyczące lotu (informacje znajdziesz np.
w dokumentach podróży, wygenerowanych z serwisu myTUI):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

airline – linia lotnicza
flight number – numer lotu
seat number – numer miejsca w samolocie
date of arrival – data przylotu
time of arrival – godzina przylotu
coming from – przylot z
going to – lot do
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2. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane osobowe podróżującego:
a) are you a crew member? – czy jesteś członkiem załogi pokładowej?
- yes – tak
- no – nie
b) full name – pełne imię i nazwisko
c) identification document – dokument tożsamości
d) number of document – numer dokumentu
e) date of birth – data urodzenia
f) gender – płeć
g) address in Portugal – adres w Portugalii (należy podać nazwę/adres hotelu)
h) postal code in Portugal – kod pocztowy w Portugalii (w przypadku lotu do
Faro i zakwaterowania w Hiszpanii należy poprzedzić kod pocztowy dwoma
zerami, np. 0012-345)
i) city in Portugal – miasto w Portugalii (w przypadku lotu do Faro i
zakwaterowania w Hiszpanii należy podać Huelva)
j) mobile phone number – numer telefonu
k) email address – adres mailowy
l) permanent address – adres zamieszkania
m) city and starte/province – miasto
n) country – kraj
o) zip/postal code – kod pocztowy
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3. W następnym kroku należy uzupełnić dane kontaktowe osoby do powiadomienia w
awaryjnej sytuacji:
a) full name – pełne imię i nazwisko
b) mobile phone number – numer telefonu, z uwzględnieniem kierunkowego +48

Należy zaznaczyć checkbox
I understand this form and the Directorate-General of Health, as the owner of the
data, comply with the GDPR and the Portuguese Law 58/2019, from August 8th,
and the data is retained for 15 days after the flight date, after which will be deleted.
– rozumiem formularz oraz to, że Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia, jako właściciel
danych, przestrzega RODO i portugalskiej ustawy 58/2019 od 8 sierpnia, a dane są
przechowywane przez 15 dni od daty lotu, po czym zostaną usunięte.
Aby uzyskać kod QR należy przepisać litery z obrazka, a następnie kliknąć przycisk
Send information.
Jeżeli dane zostały uzupełnione poprawnie, na stronie zostanie wyświetlony kod QR,
a na wskazany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z podsumowaniem
danych z formularza i kodem QR.
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W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza
elektronicznego, rekomendujemy poniższe działania:
 zmiana przeglądarki internetowej
 wyczyszczenie ciasteczek i historii przeglądania
 sprawdzenie czy strona nie jest automatycznie przetłumaczona na język polski.
Strona musi być w oryginalnym języku
Kody QR są generowane przez serwis destynacji, do której składa się deklarację. Wszelkie
pytania dotyczące wygenerowania kodu QR należy kierować do serwisu obsługującego
stronę. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, rekomendujemy zapoznanie się z sekcją FAQ
danej strony/aplikacji.

Z poważaniem,
TUI Poland
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