Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego

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.

Informacja o ochronie prywatności
Realizując obowiązek wynikający z art. 12-14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”)
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego informuje:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Związek Strzelectwa
Sportowego w Poznaniu, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, NIP: 779 21 45 389, REGON:
634158061,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000093230,
tel. / fax.: 61 895 08 05, e-mail: biuro@wzss.pl (dalej „WZSS”).
2.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu
WZSS, administrowania i zarządzania działalnością WZSS, celów podatkowych i rachunkowych
oraz wypełniania zobowiązań nałożonych na WZSS ze strony Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego z siedzibą w Warszawie.
3.
Przetwarzając dane w celach, o których mowa powyżej WZSS może je udostępnić innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, do których można zaliczyć:
a)
podmioty i organy państwowe upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych
na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b)
podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne do wykonania czynności,
związanej z realizacją celów statutowych WZSS.
4.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale i niezbędne do realizacji
celów, o których mowa w pkt 2.
5.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6.
WZSS będzie przetwarzał i przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny
do realizacji wskazanych wyżej celów.
7.

W związku z przetwarzaniem przez WZSS danych osobowych przysługuje Państwu:
a)

żądanie dostępu do danych osobowych,

b)

żądanie sprostowania danych osobowych,

c)

żądanie usunięcia danych osobowych,
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d)

żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e)

wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f)

prawo do przenoszenia danych osobowych,

g)
prawo
do
w tym profilowaniu,

niepodlegania

zautomatyzowanemu

podejmowaniu

decyzji,

h)
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a)
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
8.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Strona 2 z 2

