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Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nového nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů
(GDPR), které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018 jsme přijali příslušná opatření
související se změnami v oblasti ochrany osobních údajů. V souvislosti s
tímto nařízením, bychom Vás rádi informovali o zpracování Vašich osobních
údajů. Celé znění naleznete zde.

Odebírání novinek můžete kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz, který je
uveden v záhlaví každého našeho newsletteru.

https://www.prg.aero/sites/default/files/obsah/zpracovani-udaju/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-newsletter.pdf


UZAVŘENÍ SPOTTERSKÉHO VALU U KNĚŽEVSI

Z důvodu plánované stavby produktovodu a
přestavby obvodové komunikace dojde na
několik měsíců k uzavření spotterského valu
u Kněževsi. Zrušený val bude přesunut a
nahrazen novým zhruba do půl roku. Po dobu
stavby nebude z bezpečnostních důvodů

možné vyhlídku navštěvovat. K pozorování a fotografování letadel je nadále
možné využívat hostivický val, vyhlídkové terasy, střechu OC Šestka nebo
navštívit fotoexkurze pořádané Letištěm Praha. Do budoucna je plánovaná
výstavba zcela nového valu, který bude výrazně větší a pro návštěvníky
komfortnější i díky přilehlému zázemí.

LETIŠTĚ SE ZAPOJILO DO AKCE UKLIĎME DOBROVÍZ

Letiště Praha pomohlo obci Dobrovíz s
likvidací černé skládky, která za poslední
měsíce nabrala ohromných rozměrů a
hyzdila krajinu. Skládka vzhledem ke své
velikosti už nešla zvládnout pouze
pracovitostí místních dobrovolníků, ale bylo

nutné zapojit techniku, kterou zdarma poskytlo letiště včetně zajištění
samotného odvozu a vytřídění odpadu. Za jednu sobotu se tak povedlo
společnými silami skládku odstranit. Pro Letiště Praha je podpora blízkého
okolí pevně zakotvena ve firemní strategii a základem odpovědného
přístupu k podnikání i celé společnosti.

DO AMERICKÉ FILADELFIE NYNÍ PŘÍMOU LINKOU

Největší letecká společnost světa American
Airlines zahájila v květnu pravidelné lety
mezi Prahou a Filadelfií. Nová linka bude v
provozu každý den po dobu letního letového
řádu a bude provozována letadlem typu
Boeing 767-300. O cesty do Spojených států

je dlouhodobě velký zájem a významný dopravní uzel jako je Filadelfie
nabídne cestujícím nejen rychlé spojení do tohoto zajímavého historického



města, ale i komfortní přestup na navazující lety po USA či Kanadě.

NOVÁ CENTRÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA

Na letní sezónu bude na Terminálu 2
otevřená nová centrální bezpečnostní
kontrola. Moderní stanoviště splňující
veškeré bezpečnostní požadavky vychází z
trendu moderních letišť a má za cíl
zefektivnit proces bezpečnostní kontroly a

nabídnout cestujícím větší komfort při této nezbytné proceduře kontroly
cestujících a jejich příručních zavazadel. Nové centrální stanoviště bude
sloužit cestování do destinací v rámci schengenského prostoru a bude
vybaveno šesti manuálními a osmi automatizovanými tratěmi. Ve špičkách
odbaví až o 40 procent cestujících více než současná bezpečnostní kontrola
v Terminálu 2.

HLEDÁME POSILY NA BEZPEČNOSTNÍ KONTROLU

S blížící se letní sezonou hledáme posily do
týmu bezpečnostní kontroly. Zajímavá a
zodpovědná práce v atraktivním prostředí je
vhodná pro ženy i muže. Nabízíme zajímavé
platové podmínky a zázemí stabilní úspěšné
firmy s širokým výběrem benefitů. Pozice ve

směnném provozu je otevřená pro absolventy i osoby, které mají chuť
změnit profesi. Přijďte zkusit něco nového, seznámit se s moderními
technologiemi, které při práci využíváme a staňte se důležitou součástí
ochrany bezpečí na největším českém mezinárodním letišti. Široká nabídka
volných pracovních pozic na hlavní poměr, DPČ i brigády je k dispozici na
webových stránkách www.pracenaletisti.cz .

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - DUBEN 2018

https://cah.jobs.cz/#utm_source=pracenaletisti
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Pokud se chcete odhlásit z přijímání Newsletteru od Letište Praha, klikněte

zde.
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