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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) mające na celu ujednolicenie zasad
przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
Klub Strzelectwa Sportowego „OBROŃCA” w Troszynie, zwany dalej „OBROŃCA Troszyn”
informuje, że dane osobowe znajdujące się w naszej bazie są odpowiednio zabezpieczone i dbamy
o to by ich przetwarzanie było zgodne z przepisami.
Informujemy, że;
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Strzelectwa Sportowego
„OBROŃCA” z siedzibą w Troszynie przy ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn, tel. 602-219-227, e-mail:
biuro@obronca.org.

2.

Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia oraz przesyłanie informacji o
zawodach, treningach, kursach i szkoleniach oraz innych wydarzeniach klubowych) drogą elektroniczną
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych
osobowych przez OBROŃCA Troszyn narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

4.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do członkostwa w OBROŃCA Troszyn i realizowania
celów statutowych Stowarzyszenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dalsze
członkostwo w OBROŃCA Troszyn a w przypadku innych osób uczestnictwo w zawodach lub korzystanie
z usług strzelnicy.

5.

Dostęp do danych osobowych będą mieć wewnątrz struktury organizacyjnej OBROŃCA Troszyn
wyłącznie upoważnione przez administratora osoby i tylko w niezbędnym zakresie. W niektórych
sytuacjach dane osobowe możemy udostępnić odbiorcom spoza struktury OBROŃCA Troszyn tylko kiedy
będzie ku temu odpowiednia podstawa prawna np.: Policji, Prokuraturze, firmie obsługującej księgowość,
firmie ubezpieczeniowej, Polskiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego, Wojewódzkiemu Związkowi
Strzelectwa Sportowego.

6.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

8.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu OBROŃCA Troszyn oraz po
jego zakończeniu w okresie niezbędnym wynikającym z innych przepisów prawa o ile przepisy nie
nakazują wcześniejszego usunięcia danych.

