Administrator Danych Osobowych:

Warmiński Klub Strzelecki "10"

Klauzula informacyjna RODO
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

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,
jest Warmiński Klub Strzelecki "10" ul. Pieniężnego 18, 10-003 Olsztyn.
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na zawody
lub podczas zgłoszenia osób funkcyjnych do obsługi zawodów.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych ?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zawodów strzeleckich
zgodnie wymaganiami PZSS oraz WMZSS.
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dodatkowych klasyfikacji prowadzonych w ramach
Ligi strzeleckiej WKS10 na stronie http://wks10.pl/liga-strzelecka/
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie i w dowolnej formie (np.w ten sam
sposób jak ją wyraziłeś). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zrealizować nasze cele: imię, nazwisko,
przynależność do klubu strzeleckiego, podpis na metryczce oraz opcjonalnie: pozwolenia na broń lub adres zamieszkania
(wpis do Książki strzelnicy), jeżeli dotyczy: rok urodzenia i kategoria wiekowa (junior, junior młodszy, młodzik). Sędziowie
podają dodatkowo nr licencji sędziowskiej. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz
mógł wziąć udziału w zawodach.
Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu,
sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego w postaci komunikatów
klasyfikacyjnych z zawodów oraz zgłoszeń kadry sędziowskiej na zawody. Ponadto komunikaty klasyfikacyjne podlegają
publikacji na klubowej stronie internetowej: http://wks10.pl/.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas trwania zawodów i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności
tj. udowodnienia przestrzegania przepisów związkowych oraz przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WKS10 zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je
zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.
W innych przypadkach niż bezpośrednia organizacja zawodów (np. Liga strzelecka) dane osobowe przechowujemy do
momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie.

