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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 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), zwanego „RODO”, Klub Strzelecki „KALIBER” z siedzibą
w Małaszewiczach informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki „KALIBER” z siedzibą
w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze, zwane dalej Administratorem Danych,
tel.: 510-731-484, e-mail: info@klubkaliber.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem
e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest propagowanie różnorakich form strzelectwa wśród
dorosłych, młodzieży i dzieci; zrzeszanie kolekcjonerów różnorakich broni w tym broni sportowych,
broni czarnoprochowych, broni do rekonstrukcji historycznych; upowszechnianie wiedzy
i umiejętności na rzecz obronności Państwa i jego obywateli, ratownictwa i ochrony ludności;
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspieranie, promowanie oraz podejmowanie
inicjatyw w zakresie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego na polu działalności
społecznej, obywatelskiej, gospodarczej, ekonomicznej, informacyjnej, informatycznej, kulturalnej,
naukowej, oświatowej, turystycznej i sportowej.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), oraz art. 10 RODO.
5. Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora Danych, o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione, dostawcom usług prawnych i doradczych, podmiotom,
z których usług Administrator Danych będzie korzystał.
7. Dane osobowe mogą być w wyjątkowych sytuacjach przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8. Ma Pan/Pani prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania (art. 22 RODO),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych.
9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach
przewidzianych prawem.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
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