Warszawa, 2 września 2020 r.
TUI Poland sp. z o.o.
ul. Wołoska 22 a
02-675 Warszawa

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją opublikowaną przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
od 1.07. wszyscy podróżujący do Hiszpanii będą zobligowani do wypełnienia formularza FCS,
zawierającego dane kontaktowe na terenie Hiszpanii.
Wszyscy podróżni (w tym także osoby poniżej 18 roku życia), są zobowiązani do
wypełnienia formularza FCS przed wjazdem do Hiszpanii, podając szczegółowe
informacje o porcie wylotu, czasie trwania poprzednich pobytów w innych krajach oraz
adresu wypoczynku podczas pobytu w Hiszpanii.
Formularz jest dostępny na 48 godzin przed wylotem.
W celu uzupełnienia formularza FCS należy wejść na poniższą stronę internetową:
https://www.spth.gob.es/
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Poniżej zostało opisane krok po kroku w jaki sposób poprawnie uzupełnić formularz FCS.
1. Aby rozpocząć rejestrację w FCS należy wcisnąć przycisk Individual FCS Form.

2. Następnie należy podać dane osobowe pasażera:
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a) name - imię
b) surname - nazwisko
c) passport number, ID card or personal identifier – Numer paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
d) flight number – numer lotu – w przypadku lotów linią lotniczą EnterAir, należy
zastąpić kod ENT kodem E4.
e) arrival date – data wylotu
f) email – adres mailowy
g) confirm email address – potwierdzenie adresu mailowego
3. W kolejnym kroku należy zaznaczyć checkbox, jeżeli wśród uczestników znajdują się
osoby poniżej 18 roku życia.
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I will complete the following form for a minor or dependent person in my charge. –
Zobowiązuję się, do uzupełnienia danych osobowych nieletnich, przebywających pod
moją opieką

a)
b)
c)

name – imię
surname – nazwisko
passport number, ID card or personal identifier – Numer paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
4. W kolejnym kroku należy uwierzytelnić proces zaznaczając checkbox: Nie jestem
robotem.

5. W następnym kroku zaznaczając checkbox Yes, I have read and understand the
information and accept these terms, akceptujemy poniższe warunki.
Każdy pasażer przed odbyciem podróży do Hiszpanii zobowiązany jest do
uzupełnienia formularza i wydrukowanie potwierdzenia. Po wypełnieniu formularza
FCS otrzymasz kod QR, który należy zabrać ze sobą na telefonie komórkowym lub
wydrukować na papierze.
Informujemy, że podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane w celu zapewnienia
kontroli epidemii COVID-19.
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest Ministerstwo Zdrowia
Hiszpanii, którego dane kontaktowe to saniext@mscbs.es.
Możliwymi odbiorcami Twoich danych są właściwe organy ds. Zdrowia.
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Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia
i przenoszenia swoich danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to
delegadoprotecciondatos@mscbs.es.
Uzupełniając formularz zaświadczasz prawdziwość informacji, akceptację warunków
prawnych, przetwarzanie danych oraz przestrzeganie przepisów zdrowotnych,
wskazanych przez lokalne władze.
6. Po wciśnięciu przycisku Send wyświetli się poniższa informacja:

Pamiętaj: Nie będziesz mógł zmienić tych danych.
Jeżeli wciśniesz przycisk Continue – kontynuuj, nie będzie możliwości edytowania
danych uzupełnionych w dotychczasowych oknach.
Prosimy o sprawdzenie poprawności wymaganych informacji takich jak dane osobowe,
numer lotu i data przylotu do Hiszpanii, jak i adres mailowy który będzie
wykorzystywany do przesyłania korespondencji.
7. Po poprawnym przesłaniu danych zostanie wysłana wiadomość mailowa na podany w
formularzu adres mailowy.
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8. Po otrzymaniu wiadomości mailowej ponownie uzupełniamy numer dokumentu
tożsamości, wraz z otrzymanym kodem.
a) Passport number, ID card or personal identifier - Numer paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu tożsamości
b) Security Code – kod zabezpieczający
9. Aby zaakceptować dane należy wcisnąć przycisk continue

10. W kolejnym kroku należy uzupełnić informacje o podróżnym:
personal information – dane osobowe
a) name - imię
b) surname - nazwisko
c) passport number, ID card or personal identifier – Numer paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
d) sex – płeć
male - mężczyzna
female – kobieta
(zaznaczamy odpowiednio checkbox)
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e) personal mobile phone numer – numer telefonu kontaktowego
- prefiks wybieramy z dostępnej listy - +48
f) other telephone number – dodatkowy numer telefonu
g) email – adres mailowy
permanent address – adres stałego zamieszkania
a)
b)
c)
d)
e)
f)

number and street – ulica i numer budynku
apartment number – numer mieszkania
country – państwo
state/province - województwo
city/town – miasto
zip code – kod pocztowy (uzupełniany bez myślnika np.: 00456)

11. Po przejściu do kolejnego kroku, należy uzupełnić dane linii lotniczej:

arrival flight information in Spain – dane dotyczące przelotu
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a) airline (choose an option) – linia lotnicza (wybierz z listy)
b) flight number – numer lotu
c) seat number – numer miejsca w samolocie – jeżeli nie wykupiłeś rezerwacji miejsc
w samolocie wpisz miejsca 1A
d) arrival date – data wylotu
address where you will be staying: Just write the place you will visit first – adres
miejsca pobytu w Hiszpanii
a)
b)
c)
d)
e)

name of hotel – nazwa hotelu
number and street – numer i ulica
apartment number – numer pokoju
city/town – miasto
region/autonomous city – region – wybierz z listy
Andalucia – Andaluzja (Costa del Sol - AGP)
Canarias – Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa – TFS, Gran Canaria – LPA,
Fuerteventura – FUE, Lanzarote – ACE)
Catalunya – Katalonia (Barcelona - BCN)
Illes Balears – Baleary (Majorka - PMI, Minorka - MAH, Ibiza - IBZ,)
f) zip code – kod pocztowy
indicate whether this address is permanent for your entire in the country – potwierdź, że
podany adres jest miejscem pobytu w Hiszpanii – zaznacz checkbox.

TUI POLAND DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. |
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, Polska |
NIP 521-35-74-503
Dział Obsługi Klienta tel. 22 255 04 02 , e-mail: obsluga@tui.pl
www.tui.pl

12. W kolejnym kroku należy uzupełnić historię podróży, dotyczącą ostatnich 14 dni:

Please indicate the country of origin of your trip – wpisz kraj, z którego podróżujesz.
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Please indicate all the countries you have traveled to/passed through in the last 14
days – wpisz wszystkie kraje, które odwiedziłeś w w ciągu minionych 14 dni

Reason for trip. Please check off one option – Cel podróży. Zaznaczy jedną opcję TOURISM
13. Kolejny krok polega na uzupełnieniu deklaracji zdrowotnej:

a) Have you been in contact with a person that has been a confirmed case for
COVID-19 during the last 14 days? – Czy w ciągu ostatnich 14 dni
kontaktowałeś się z osobą, u której potwierdzono COVID-19?
b) Have you had any of the following symptoms during the past 14 days? – Czy
w ciągu ostatnich 14 dni zaobserwowałeś u siebie poniższe objawy
Please indicate the symptom(s) you have – wybierz symptomy które
zaobserwowałeś
 Fever - gorączka
 Difficulty breathing – problem z oddychaniem
 Cough - kaszel
c) Have you been to or visited a hospital in the last 14 days – Czy w ciągu
ostatnich 14 dni przebywałeś w szpitalu/odwiedzałeś szpital?
d) Have you visited any live animal markets in the last 14 days? – Czy w ciągu
ostatnich 14 dni odwiedzałeś targ z żywymi zwierzętami?
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14. Po uzupełnieniu kwestionariusza należy potwierdzić poprawność danych, klikając yes
– tak.

Dotychczas uzupełnione dane nie będą możliwe do edycji.
15. W kolejnym kroku należy zaakceptować oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, które
upoważnia do odbycia podróży oraz potwierdza informacje zawarte w formularzu:

16. Rejestracja przebiegła pomyślnie.
Remember to download the QR Code on your mobile or print it on paper and to
have it on hand upon arrival in Spain. - Prosimy o wydrukowanie kodu QR lub
zapisaniu go na urządzeniu mobilnym w celu przedstawienia go po przylocie do
Hiszpanii.

17. Aby zakończyć proces wciśnij przycisk finalize.
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18. Po pomyślnym ukończeniu procesu, na podany adres mailowy zostanie wysłana
wiadomość z kodem QR, możliwym do wydruku.
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