Klauzula informacyjna RODO
PSKS SZWADRON w Białymstoku
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
Nowe przepisy, a w szczególności art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO nakładają na nas
obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Państwu
informacji odnośnie przetwarzania danych.
Niezależnie od nowych przepisów w PSKS SZWADRON zawsze przykładaliśmy dużą
wagę do bezpieczeństwa Państwa danych i poszanowania prywatności. Podane nam dane
zawsze podlegały szczególnej ochronie i były wykorzystywane wyłącznie do realizacji działań
związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, prezentacji oferty i potrzeb Stowarzyszenia,
zaproszeń na zawody, szkolenia, imprezy, ofert innych organizacji o podobnym do naszego
charakterze, funkcjonowania Mobilnej Tablicy Ogłoszeń itp. Nigdy nie były one przekazywane
podmiotom trzecim w celu oferowania innych produktów i usług.
Poniżej znajdzie Pani/Pan informacje, które zobowiązani jesteśmy przedstawić
zgodnie z nowymi przepisami przetwarzając Państwa dane, natomiast niewiele się u nas
zmienia: Państwa dane nadal będą podlegały ochronie, będziemy je wykorzystywali do
informowania o nowościach w obszarze naszej oferty, a jeśli tematyka ta przestanie
Pani/Pana interesować wystarczy nas o tym poinformować.
W związku z tym, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : PSKS SZWADRON z siedzibą
w Białymstoku 15-818 , ul. Jesionowa 19 , NIP 5423226346 , Regon 200707414,
KRS 0000424461.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul. Białymstoku 15-818 , ul. Jesionowa 19 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: biuro@szwadron.podlasie.pl;
3. w przypadku organizacji zawodów, szkoleń i innych podobnych imprez na strzelnicy
nie będącej własnością Stowarzyszenia, administratorem danych osobowych
wpisanych w rejestrze pobytu na danej strzelnicy jest właściciel lub zarządca danej
strzelnicy.
Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:
1. bezpośrednio od Państwa,
2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
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Jakie dane przetwarzamy?
PSKS SZWARON przetwarza następujące kategorie danych:
1. dane kontaktowe;
2. dane podane w deklaracji członkowskiej;
3. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby przynależności do Stowarzyszenia,
udziału w zawodach, szkoleniach, kursach itp imprezach, zawarcia umowy, wykonania
usługi, realizacji zamówienia, wystawienia faktury;
Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących
celów:
1. powierzone przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PSKS
SZWADRON wyłącznie w celu realizacji działań związanych z funkcjonowaniem
Stowarzyszenia, w zakresie m.in. takim jak: obowiązek informacyjny wynikający z
ustawy o broni i amunicji, ustawy o sporcie lub innych przepisów prawa, przepisów i
regulaminów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Podlaskiego Związku
Strzelectwa Sportowego, organizacji zawodów, szkoleń, konferencji itp.; prowadzenia
rezerwacji miejsc na strzelnicy Stowarzyszenia, prowadzenia rejestru pobytu na
strzelnicy Stowarzyszenia i wynikających z tego analiz pobytu osób na strzelnicy,
informowania o ofercie i potrzebach Stowarzyszenia lub innych zaprzyjaźnionych
organizacji o podobnym charakterze;
2. prowadzenia rejestru pobytu na strzelnicy Stowarzyszenia;
3. w przypadku indywidualnego dostępu do strzelnicy Stowarzyszenia dodatkowo
informację o nadanych osobie, mającej dostęp do strzelnicy, uprawnieniach
prowadzącego strzelanie, czyli dodatkowo takie dane jak: nr legitymacji, data wydania
legitymacji i przez kogo została wydana lub informacja przez kogo zostało nadane ww
uprawnienie w przypadku wydania jego przez inne uprawnione organizacje niż PZSS i
LOK;
4. w przypadku licencji zawodniczych PZSS - dodatkowo numer licencji zawodniczej,
numer patentu strzeleckiego;
5. w przypadku członków stowarzyszenia będących jednocześnie zarejestrowanymi
sportowcami w PZSS z ramienia PSKS SZWADRON - datę rejestracji w PZSS lub
datę złożenia karty zmiany przynależności klubowej;
6. w przypadku zawodów: imię nazwisko, przynależność klubową i numer licencji
zawodniczej PZSS i/lub numer licencji sędziego.
7. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby opłacenia składek, wpłat darowizn, opłaty
startowego, zawarcia umowy, wykonania usługi, realizacji zamówienia, wystawienia
faktury, realizacji obowiązków prawnych wynikających z prawa o rachunkowości oraz
innych przepisów prawa;
8. W przypadku organizacji kursów, szkoleń itp. imprez - zostanie podany zakres
pozyskiwania danych osobowych i w jaki sposób będą przetwarzane;
9. realizacji wysyłki, poprzez system poczty elektronicznej, newslettera oraz Mobilnej
Tablicy Ogłoszeń.
Odbiorcy danych
W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani
danych następującym podmiotom:
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• Firmom hostingowym na serwerach, na których znajduje się nasza poczta email, w
celu realizacji działania poczty email, w celu przechowywania Pana / Pani danych
osobowych na serwerze skrzynki pocztowej, w celu korzystania z systemu
mailingowego, w którym przetwarzane są Pana / Pani dane na potrzeby wysyłki
newslettera i Mobilnej Tablicy Ogłoszeń,
• Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu
korzystania z usług Google, takich jak Google Drive i Google Docs, w ramach których
może dochodzić do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych,
• w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym są przetwarzane Pana / Pani
dane na potrzeby wystawienia faktury,
• w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez podmiot zewnętrzny, który
przetwarza Pana / Pani dane widoczne na fakturach lub umowach.
• w celu realizacji wymogów prawa, przepisów i regulaminów: Polskiemu Związkowi
Strzelectwa Sportowego, Podlaskiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego, Policji
oraz innym podmiotom upoważnionych do nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Ponieważ korzystamy z usług Google, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. Google
przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
Okres przechowywania danych
Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z umowy lub przynależności do Stowarzyszenia. Dane zawarte na fakturach będą
przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać
dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po
upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności w
celach sprawozdawczych, archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej
szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.
Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przepisami o ochronie danych i rozporządzeniem RODO, które wchodzi w
życie w dniu 25 maja 2018 r. PSKS SZWADRON informuje, że osobom, których dane
przechowywane są i przetwarzane przysługuje prawo do:
• dostępu do danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku żądania usunięcia danych osobowych w
całości przez członka Stowarzyszenia będzie się to wiązało z jednoznaczną rezygnacją z
członkostwa w Stowarzyszeniu lub w przypadku żądania usunięcia części danych, może się
to wiązać z ograniczeniem możliwości korzystania z oferty Stowarzyszenia w tym dostępu do
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strzelnicy Stowarzyszenia.
Jednocześnie informujemy, że:
PSKS SZWADRON zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
powyższym Rozporządzeniem, Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą. Oświadczamy, iż stosujemy środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
PSKS SZWADRON zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Dane osobowe powierzone PSKS SZWADRON są przetwarzane automatycznie oraz
ręcznie. Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych są członkowie
Zarządu Stowarzyszenia, w innym przypłodku Administrator zobowiązuje się do nadania
upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą
przetwarzały powierzone dane oraz zobligować je do zachowania tajemnicy, (o której mowa
w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), nawet po zaprzestaniu przetwarzania tych danych.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione
dobrowolnie przez członka stowarzyszenia lub są one udostępniane przez źródła publicznie,
tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
Ponadto informujemy, że w regulaminie zawodów Podlaska Liga Strzelecka znajduje się
poniższy zapis"
"Startujący i obsługa zawodów biorąc udział w zawodach oświadcza, że wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora
zawodów, sponsorów i partnerów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn.
zmianami. Podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy, które będą później
udostępniane publicznie, będzie prowadzona rejestracja zawodników, zostanie sporządzony
i opublikowany komunikat rezultatów oraz zostanie podana do publicznej wiadomości
informacja o zdobywcach nagród w zawodach - obsługa zawodów i zawodnik decydując się
na udział w zawodach wyraża na to zgodę."
PSKS SZWADRON nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, jednakże w razie pytań
związanych z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie danych osobowych lub innych z ww
spraw, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym biuro@szwadron.podlasie.pl lub
tradycyjną pocztą.

Zarząd PSKS SZWADRON
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