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Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Strzeleckiego Iglica zgodna z RODO
Niniejsza klauzula jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Strzeleckie Iglica z siedzibą w
Warszawie przy ul. Puławskiej 561, 02-844 Warszawa, tel. 22 224 10 20, e-mail: biuro@iglica.waw.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia oraz przesyłanie
informacji o działalności Stowarzyszenia Strzeleckiego Iglica (tj. informacji o treningach, promocjach,
kursach i szkoleniach, zawodach i 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 (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do członkostwa w Stowarzyszeniu Strzeleckim
Iglica i realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe dalsze członkostwo w klubie oraz w przypadku osób z innych klubów uczestnictwo w
zawodach strzeleckich.
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Administrator może pozyskiwać dodatkowo
informację dotyczące uprawnień związanych ze strzelectwem (np. nr patentu strzeleckiego, nr licencji
zawodniczej, licencji sędziego sportu strzeleckiego, licencji trenerskich, instruktorskich, uprawnień
prowadzącego strzelanie ) a także posiadanych pozwoleń na broń.
Stowarzyszenie Strzeleckie Iglica zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji)
zarejestrowane podczas realizacji zawodów sportowych i innych uroczystości (zezwolenia nie
wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych).
6. Odbiorcami danych udostępnionych przez Panią/Pana będą osoby upoważnione przez
administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i
realizacji celów wymienionych w pkt. 2, którym Stowarzyszenie zleca wykonywanie takich czynności.
W tym m.in. firmie ubezpieczeniowej, partnerom technologicznym (hosting, e-mail, wiadomości
sms), księgowości, Polskiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego , Warszawsko Mazowieckiemu
Związkowi Strzelectwa Sportowego, firmie AGVO Sp. z o.o., Ośrodkowi Szkoleniowemu AGVO,
Prokuraturze, Policji.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Pana/Pani członkostwa w Stowarzyszeniu
Strzeleckim IGLICA oraz po jego zakończeniu w okresie niezbędnym wynikającym z innych przepisów
prawa o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych. W przypadku osób z innych
klubów dane przechowywane są przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa i obowiązków
Stowarzyszenia wobec WMZSS i PZSS.
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