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Załącznik nr 4 do Polityki ochrony danych osobowych  

w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego 

 

Wzór 

… - dane wymagające uzupełnienia bądź modyfikacji  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO  

− informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego jest Administratorem Twoich danych osobowych.  

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje 

dane w celu: 

wykonania umowy z dnia … / realizacji Twoich praw i wykonywania obowiązków związanych  

z Twoją przynależnością do klubu zrzeszonego w  Wielkopolskim Związku Strzelectwa 

Sportowego / wykonywania obowiązków rejestracyjnych i sprawozdawczych Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego / dokumentacji fotograficznej zawodów strzelectwa sportowego, 

w których uczestniczysz / rozpowszechniania wyników zawodów strzelectwa sportowego,  

w których uczestniczysz / inne. 

Podstawą przetwarzania danych jest – zawarcie umowy z dnia …/ ochrona prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora danych osobowych, tj. realizacja celów statutowych Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego. 

III. Kategorie danych podlegające przetwarzaniu 

W realizacji celu/ów, o których mowa w pkt. II powyżej przetwarzane będą następujące kategorie 

Twoich danych: … . 

IV. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 

danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba  

że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje 

dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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V. Okres przechowywania danych  

Twoje dane możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania  

bądź do czasu, gdy cel przetwarzania Twoich danych ulegnie dezaktualizacji.  

VI. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, w których zrzeszony jest Wielkopolski 

Związek Strzelectwa Sportowego, podmiotom zrzeszonym w Wielkopolskim Związku Strzelectwa 

Sportowego oraz podmiotom współpracującym ze związkiem na podstawie zawieranych umów.  

W przypadku wizerunku utrwalanego w trakcie zawodów sportowych, ogłaszania wyników 

zawodów lub imprez związanych z realizacją celów statutowych Związku (np. popularyzacji 

strzelectwa): Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione wszystkim osobom śledzącym zawody 

strzelectwa sportowego w uprawianych przez Ciebie dyscyplinach strzeleckich lub innych 

imprezach ściśle z nim związanych.   

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do dokonywania czynności 

prawnych, faktycznych i realizowania zadań realizowanych przez Wojewódzki Związek 

Strzelectwa Sportowego. 

 


