
WWiieellkkooppoollsskkii  ZZwwiiąązzeekk  SSttrrzzeelleeccttwwaa  SSppoorrttoowweeggoo  
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36  
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: biuro@wzss.pl 

NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402 
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000093230. 

 

Strona 1 z 8 

 

Poznań, dnia 13 grudnia 2020 rok 

 

ANALIZA RYZYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

(zwana dalej „Analizą”) 

W WIELKOPOLSKIM ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

(zwanym dalej „Związkiem”) 

dokonana w celu wdrożenia w działalności Związku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) 

I. Kontekst dla oceny ryzyka 

 

1. Związek działa jako związek stowarzyszeń. Posiada osobowość prawną. Jest wpisany  

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000093230. Akta rejestrowe Związku 

prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 

 

2. Związek działa na podstawie przepisów: 

 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 713); 

 statutu Związku. 

 

3. Do celów działania Związku należą: 

 wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich konkurencji sportowych, 

zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, na terenie województwa 

wielkopolskiego; 

 zapewnienie zawodnikom wszystkich członków Związku, a w szczególności tym 

zakwalifikowanym do kadry wojewódzkiej, warunków do uzyskiwania wysokiego 

poziomu w sporcie kwalifikowanym, we współzawodnictwie sportowym, na szczeblu 

wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym; 

 wspieranie wszystkich dziedzin strzelectwa sportowego uprawianych na terenie 

województwa wielkopolskiego przez członków Związku w celu osiągnięcia  

ich wysokiego poziomu i rangi we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym  

i międzynarodowym; 

 reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynowanie działań wszystkich 

członków Związku; 

 wspieranie innych dziedzin strzelectwa, uprawianych przez podmioty mające siedzibę  

na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

4. Siedziba Związku mieści się pod adresem: ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań. Pomieszczenia 

użytkowane przez Związek znajdują się w jego wyłącznym władaniu. 
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5. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Związku jest Prezydent Miasta Poznania.  

 

6. Organami Związku są:  

 Zarząd składający się w dacie sporządzania niniejszej Analizy z 11 (słownie: jedenastu) 

członków oraz 

 Komisja Rewizyjna składająca się w dacie sporządzania niniejszej Analizy  

z 5 (słownie: pięciu) członków. 

 

7. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

8. Związek zrzesza podmioty, którymi mogą być: 

 kluby sportowe i sekcje strzeleckie uczestniczące w systemie współzawodnictwa 

sportowego w dziedzinie strzelectwa sportowego; 

 okręgowe związki strzelectwa sportowego, obejmujące swoim zasięgiem działania jeden 

lub kilka powiatów województwa wielkopolskiego; 

 inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie 

działalności w dziedzinie strzelectwa sportowego na terenie województwa 

wielkopolskiego.  

 

9. Związek przynależy na zasadzie dobrowolności do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. 

 

10. Kontrahentami i współpracownikami Związku na dzień sporządzania niniejszej Analizy  

są / mogą być również osoby fizyczne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej,  

lecz dysponujące zdolnością do czynności prawnych, w tym: 

 osoby świadczące na rzecz Związku usługi wsparcia – usługi księgowe, usługi IT, usługi 

prawne itp.; 

 osoby, którym powierza się zadania  należące do przedmiotu działalności Związku  

(jak np. trenerzy sprawujący opiekę nad zawodnikami w trakcie obozów 

przygotowawczych).  

 

11. Dostęp do przetwarzania danych osobowych w Związku  ma 8 (słownie: osiem) osób.  

Są to: Prezes, Wiceprezes Urzędujący, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik, przewodniczący 

kolegium sędziów, trener koordynator, a także księgowa. 
 

12. Wśród gromadzonych przez Związek danych osobowych nie znajdują się dane ujawniające 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne  

lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych i Związek nie przetwarza 

danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby 

fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osób 

fizycznych. 

 

13. Związek gromadzi dane osobowe w następujących zbiorach danych: 

 zbiór danych osobowych osób będących członkami organów Związku  

(zakres danych: imię, nazwisko, pesel, adres); 

 zbiór danych osobowych wynikających z umów zlecenia z trenerami strzelectwa 

sportowego (zakres danych: imię, nazwisko, pesel, adres, numer rachunku bankowego); 

 zbiór danych osobowych sędziów strzelectwa sportowego (zakres danych: imię, 

nazwisko, pesel, numer legitymacji); 
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 zbiór danych osobowych członków kadry zawodniczej (zakres danych: imię, nazwisko, 

rok urodzenia, przynależność klubowa). 

 

14. Poza zbiorami danych Związek gromadzi i przetwarza incydentalnie dane osobowe znajdujące 

się w: wynikach zawodów strzelectwa sportowego oraz korespondencji przychodzącej  

i wychodzącej, papierowej i elektronicznej, 

 

15. Związek rejestruje za pomocą nagrań / fotografii imprezy sportowe organizowane  

przez Związek bądź odbywające się z jego udziałem. 

 

16. Przetwarzanie danych osobowych jest w powyższych przypadkach (pkt 13-15) niezbędne  

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Związek, 

które to interesy są zbieżne z interesami osób, których dane osobowe są przetwarzane. 

Przetwarzanie danych nie wymaga w tych przypadkach uzyskania od osób, których dane 

osobowe są przetwarzane zgody. Interesy Związku materializują się poprzez realizację celów 

statutowych Związku, o których mowa w pkt. 3. niniejszej Analizy.  

 

17. W Związku dochodzi do gromadzenia  i przetwarzania danych osobowych, które: 

 zostały uzyskane przez Związek od osób, których dane dotyczą (pierwotnych 

dysponentów danych); 

 zostały przekazane Związkowi przez podmioty (kluby) zrzeszone w Związku oraz przez 

Polski Związek Strzelectwa Sportowego. W przypadku wątpliwości  

co do udzielenia zgody przez pierwotnych dysponentów danych na dalsze  

ich przetwarzanie (dane uzyskane od klubów sportowych oraz Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego), Związek podejmuje działania mające na celu weryfikację,  

czy zgoda na przetwarzanie poszczególnych danych była wymagana przepisami 

Rozporządzenia, czy została udzielona oraz – jaki był jej zakres.   

 

18. Związek korzysta ze środków publicznych.  Są to środki finansowe pochodzące w pierwszej 

kolejności z dotacji za punkty zdobyte we współzawodnictwie sportowym dzieci  

i młodzieży. Środki te pochodzą z funduszy, których wydatkowanie koordynuje  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Rozliczane są za pośrednictwem 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, z którym Związek podpisuje w tej sprawie 

stosowne porozumienia. 

 

19. Związek uzyskał w bieżącym roku kalendarzowym dostęp do systemu teleinformatycznego 

Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (portal.pzss.org.pl), w którym gromadzone są dane 

osobowe zawodników przynależących do klubów sportowych zrzeszonych w Związku  

oraz dane związane z działalnością tych klubów. Do powyższych danych Związek  

ma ograniczony wgląd. Uprawnienia Związku nadane przez administratora systemu zgodnie  

z założeniami ograniczają się do: 

 wstępnego zatwierdzania wniosku przedkładanego przez klub strzelectwa sportowego  

do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego o udzielenie licencji zawodniczej. 

Czynność ta poprzedzi ostateczne zatwierdzenie wniosku przez Polski Związek 

Strzelectwa Sportowego. 

 zarządzania klubami zrzeszonymi w Związku poprzez ich dodawania do bazy danych, 

usuwanie z bazy danych, zamieszczanie informacji o dokonywanych opłatach  

za licencje klubowe, jak również dodawanie do bazy danych strzelnic, z których 

korzystają kluby. Zakres danych osobowych przetwarzanych w tym segmencie  
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przez Związek ogranicza się do: imienia, nazwiska, numeru PESEL kierownika  

albo pełnomocnika klubu.  

 

20. W związku z uruchomieniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa  

w pkt 19 powyżej, Związek zaprzestał pełnić rolę Administratora danych osobowy wskazanych 

w powoływanym punkcie, stając się podmiotem przetwarzającym dane osobowe powierzone 

mu przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Za ustalenie roli Związku w procesie 

przetwarzania danych w powołanym systemie informatycznym odpowiedzialność ponosi 

Polski Związek Strzelectwa Sportowego, WZSS zaś podejmuje wszelkich starań,  

by przetwarzanie to było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wnosząc do PZSS 

zapytania, prośby o interpretację i żądając niezbędnych wyjaśnień.  

 

II. Opis i identyfikacja wymagań prawnych i techniczno-organizacyjnych 

 

1. Dane osobowe przetwarzane przez Związek gromadzone są na nośnikach papierowych  

oraz elektronicznych. 

 

2. Dane będące w dyspozycji Związku przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia,  

tj. z zachowaniem adekwatności celu oraz proporcjonalności  w stosunku  

do prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia naruszenia praw i wolności. 

 

3. Dane osobowe gromadzone przez Związek przetwarzane są w sposób ręczny. 

 

4. Część danych osobowych gromadzonych przez Związek przechowywana jest na zdalnym 

serwerze. Dostawcą usług hostingowych świadczonych na rzecz Związku jest spółka Nazwa.pl 

sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Polityki ochrony danych osobowych dostawcy hostingowego 

zamieszczone zostały pod adresem: https://www.nazwa.pl/rodo/. 

 

5. Pozostałe dane osobowe gromadzone przez Związek przechowywane są w formie papierowej 

oraz w przestrzeni dysków twardych komputerów osobistych będących własnością Związku, 

członków organów Związku bądź współpracowników Związku. 

 

6. Dane przetwarzane przez Związek na nośnikach elektronicznych nie podlegają szyfrowaniu, 

jednakże Zarząd Związku wyposażony jest w techniczne środki bezpieczeństwa,  

a wśród nich:  

a. w zakresie uwierzytelniania: 

i. komputery osobiste będące własnością Związku oraz członków organów Związku 

zabezpieczone są indywidualnymi hasłami dostępu, 

ii. hasła te zmieniane są regularnie, 

b. w zakresie zabezpieczenia technicznego i fizycznego: 

i. zapewnia się poufność danych przetwarzanych w systemie informatycznym, 

ii. zapewnia się integralność danych przetwarzanych w systemie informatycznym, 

iii. zapewnia się dostępność danych przetwarzanych w systemie informatycznym, 

iv. zapewnia się odporność systemu na zagrożenia wpływające w szczególności  

na utratę, zabranie, nieuprawnione ujawnienie lub modyfikację, uszkodzenie danych, 

v. zapewnia się zdolność do szybkiego przywracania  dostępności danych osobowych  

i dostępu do nich w razie incydentu, 

vi. komputery, na których przetwarzane są dane osobowe przechowywane są  

w miejscu fizycznie zabezpieczonym przed utratą danych spowodowaną  

np. pożarem, zalaniem, włamaniem, nieuprawnionym wglądem, kradzieżą, 

https://www.nazwa.pl/rodo/
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vii. każdy użytkownik posiada odrębne login+hasło do swojego konta, 

c. w zakresie innych zabezpieczeń: 

i. nośniki są bezpiecznie wycofane z użytku, , 

ii. nośniki zawierające dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem, 

nadużyciem oraz utratą integralności podczas transportu, 

iii. nośniki danych zostały umieszczone i są chronione w taki sposób, by zredukować 

ryzyko wynikające z zagrożeń i niebezpieczeństw środowiskowych oraz okazji  

do nieuprawnionego dostępu, 

iv. nośniki danych chronione są przed awariami zasilania oraz innymi przerwami 

spowodowanymi awariami systemów wspomagających, 

v. urządzenia są prawidłowo konserwowane w celu zapewnienia ich ciągłej dostępności 

i integralności, 

vi. urządzenia wynoszone poza siedzibę Związku są zabezpieczone  

przed wystąpieniem różnych ryzyk związanych z pracą poza siedzibą, 

vii. przed zbyciem lub przekazaniem urządzeń do ponownego użycia sprawdzane są  

wszystkie jego składniki zawierające dane osobowe dla zapewnienia, że wszystkie 

takie dane zostały usunięte lub bezpiecznie nadpisane, 

viii. użytkownicy zapewniają odpowiednią ochronę sprzętu pozostawionego  

bez opieki, 

ix. wprowadzono politykę czystego biurka dla dokumentów papierowych i politykę 

czystego ekranu dla środków przetwarzania danych osobowych, 

x. wdrożone zostały zabezpieczenia wykrywające, zapobiegające i odtwarzające, które 

służą ochronie przed szkodliwym oprogramowaniem, 

xi. środki służące rejestrowaniu zdarzeń oraz informacje w dziennikach zdarzeń 

chronione są przed manipulacją i nieuprawnionym dostępem, 

xii. działanie administratorów i operatorów systemów są rejestrowane, a dzienniki 

chronione i systematycznie przeglądane, 

xiii. zegary wszystkich istotnych systemów przetwarzania informacji w Związku są 

zsynchronizowane z jednym wzorcowym źródłem czasu. 
 

7. Działalność członków organów Związku, osób im podległych oraz współpracowników 

Związku odbywa się w siedzibie Związku oraz poza jego siedzibą – w szczególności  

w miejscach zamieszkania w/w osób, w miejscach będących ośrodkami ich życia codziennego, 

a także w miejscach, w których odbywają się zawody sportowe w dyscyplinach strzelectwa 

sportowego koordynowanych przez Związek.   

 

8. Związek wykorzystuje środki przetwarzania danych osobowych polegające  

na monitorowaniu zachowania w przestrzeni Internetu, tj. pliki  typu cookie. Związek zawarł  

na swojej stronie internetowej www.wzss.pl następujące oświadczenie: „Ta strona 

wykorzystuje pliki cookies, aby osiągnąć najwyższą jakość przeglądania naszej strony 

internetowej.” 

 

9. Związek korzysta z wizytówki swojej działalności w formie profilu publicznego znajdującego 

się na portalu Facebook.com o oznaczeniu @WielkopolskieStrzelectwo,  Śledzenie 

działalności Związku za pomocą narzędzia wymienionego w niniejszym punkcie odbywa się  

na zasadzie pełnej dobrowolności zgodnie z politykami prywatności administratora  

w/w portalu.  

 

10. Związek  obecnie nie stosuje monitoringu wizyjnego swojej siedziby.  
 

http://www.wzss.pl/
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11. Techniczne środki bezpieczeństwa stosowane przez Związek są zgodne z aktualnym stanem 

wiedzy technicznej, a także należy je uznać za adekwatne do skali działalności Związku, 

zakresu przetwarzania danych osobowych i możliwości finansowych Związku.  

 

12. Związek nie korzysta z zatwierdzonych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa  

w art. 4 pkt 20 Rozporządzenia.  

 

13. W Związku nie dochodzi do transgranicznego przetwarzania danych osobowych.  

 

III. Szacowanie i ocena ryzyka 

Związek dostrzega w swojej działalności następujące ryzyka związane z przetwarzaniem danych 

osobowych i przypisuje im następującą skalę jakościową (pozom niski – poziom średni – poziom 

wysoki) ze względu na zagrożenie poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych: 

 

L.p. Rodzaj ryzyka Ryzyko zaistnienia 

zdarzenia 

1 – niskie 

5 – wysokie  

Ryzyko 

naruszenia 

bezpieczeństwa 

1. Zalanie 1 Niskie 

2. Powódź 1 Niskie 

3. Pożar (wewnątrz budynku) 1 Niskie 

4. Pożar (na zewnątrz budynku) 1 Niskie 

5. Blokada dróg i dostaw spowodowana pogodą 

(wichura, śnieżyca) 

2 Niskie 

6. Zagrożenie terrorystyczne 1 Niskie 

7. Epidemia 1 Niskie 

8. Wybuch gazu/paliw 1 Niskie 

9. Katastrofa budowlana 1 Niskie 

10. Brak dostawy prądu 2 Niskie 

11. Awaria systemu ppoż 1 Niskie 

12. Sabotaż wewnętrzny 1 Niskie 

13. Kradzież dokumentów przez osoby 

upoważnione 

1 Niskie 

14. Kradzież dokumentów przez osoby 

nieupoważnione 

1 Niskie 

15. Kradzież dokumentów przez osoby z 

zewnątrz 

1 Niskie 

16. Kradzież z włamaniem 1 Niskie 

17. Atak hakerski 2 Niskie 

18. Błąd administratora 1 Niskie 

19. Błąd dostawcy usług zewnętrznych 2 Niskie 

20. Awaria nośników danych 2 Niskie 

21. Brak archiwizacji danych 1 Niskie 

22. Niepowodzenie w odzyskaniu danych  1 Niskie 

23. Przerwa w wykonywaniu zadania 

kluczowego  z punktu widzenia celów 

działalności 

2 Niskie 
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24. Awaria u dostawcy usług zewnętrznych 

(poczta, hosting itd.) 

2 Niskie 

25. Negatywne efekty działań urzędu 

skarbowego lub innych instytucji 

2 Niskie 

26. Bankructwo zewnętrznego dostawcy usług 

lub towarów 

2 Niskie 

27. Błąd księgowy 2 Niskie 

28. Niedyspozycyjność osób kluczowych dla 

działalności 

1 Niskie 

29. Kradzież telefonu komórkowego 1 Niskie 

30. Kradzież innych przedmiotów 1 Niskie 

31. Brak dostarczenia zamówionego towaru 1 Niskie 

32. Opóźnienie w dostarczeniu zamówionego 

towaru 

1 Niskie 

33. Awaria sprzętu sieciowego 2 Niskie 

34. Awaria serwerów 2 Niskie 

35. Awaria oprogramowania 2 Niskie 

36. Kradzież laptopa 1 Niskie 

37. Infekcja złośliwym oprogramowaniem 2 Niskie 

38. Atak socjotechniczny (phishing, telefon) 2 Niskie 

39. Brak reakcji administratora 1 Niskie 

40. Wysycenie zasobów 1 Niskie 

 

IV. Postępowanie z ryzykiem 

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Związek wdraża następujące środki 

techniczne i organizacyjne: 

1. W zakresie obniżenia poziomu ryzyka: 

i. środki o charakterze technicznym polegające na: 

 zabezpieczeniu dokumentacji papierowej przed dostępem osób nieuprawnionych 

polegającym na wyposażeniu środowiska pracy w Związku w zamykane szafy, 

 anonimizacji segregatorów,  

 pełnej anonimizacji haseł dostępowych, 

 regularnej aktualizacji oprogramowania antywirusowego i zapór systemowych 

oraz innych narzędzi software, 

 utrzymywaniu innych zabezpieczeń, o których mowa w niniejszej Analizie, 

ii. środki o charakterze organizacyjnym polegające na: 

 wprowadzeniu w Związku jednolitej polityki ochrony danych osobowych, 

 zapoznaniu członów organów Związku oraz współpracowników Związku  

z wprowadzoną polityką ochrony danych osobowych, 

 bieżące analizowanie rozwiązań prawnych i technicznych w przedmiocie 

ochrony danych osobowych, przekazywanych do zastosowania przez Polski 

Związek Strzelectwa Sportowego w zakresie realizacji celów statutowych 

Związku, ukierunkowane na zapewnienie legalności i prawidłowości 

przestrzegania przez Związek przepisów powszechnie obowiązujących.  
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 przeprowadzeniu szkolenia osób przetwarzających dane osobowe w Związku  

w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych wynikających  

z Rozporządzenia oraz przepisów szczegółowych, 

 wprowadzeniu w Związku polityki czystego biurka dla dokumentów 

papierowych oraz polityki czystego ekranu dla środków przetwarzania danych 

osobowych, 

 udzieleniu wybranym osobom przetwarzającym dane osobowe w Związku 

powierzeń przetwarzania danych osobowych. 

 

2. W zakresie unikania ryzyka środki polegające na: 

 zaniechaniu przetwarzania danych osobowych, których wykorzystanie nie jest 

niezbędne dla funkcjonowania Związku, 

 archiwizowaniu danych osobowych, które nie są Związkowi niezbędne  

w bieżącej działalności, 

 ograniczeniu do niezbędnego minimum zakresu danych osobowych  

uzyskiwanych od  podmiotów współpracujących ze Związkiem, 

 

3. W zakresie przeniesienia ryzyka środki polegające na: 

 zawieraniu z wybranymi partnerami, którzy przetwarzają dane wykorzystywane 

przez Związek, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

Z uwagi na brzmienie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia w Związku nie zachodzi potrzeba 

wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.  

 

Związek  nie spełnia kryteriów obligujących go na podstawie art. 37 Rozporządzenia  

do powołania inspektora ochrony danych i nie decyduje się na dobrowolne ustanowienie takiej 

funkcji w swojej strukturze.  

 
 


