JEDNOSTKA STRZELECKA 1313
04-412 WARSZAWA, al. gen. A. Chruściela 104/3
KRS: 0000604265
NIP: 522-305-60-46 REGON: 363877609

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 1313 z siedzibą w
Warszawie, al. gen. A. Chruściela 104/3.
2. Informację o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych oraz informacji o przysługujących
Pani/Panu uprawnieniach z tym związanych może Pani/Pan uzyskać w siedzibie stowarzyszenia oraz drogą
korespondencyjną.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w formie pisemnej (papierowej) w celu:
1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – w odniesieniu do swoich członków,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej klauzuli,
2. realizacji umów z kontrahentami,
3. prowadzenia działalności statutowej oraz umożliwienia nieskrępowanej działalności w ramach
stowarzyszenia – w odniesieniu do członków.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wprost wynikają z przepisów prawa obowiązującego w Polsce.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt. 4,
zaś po ich realizacji – przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania poprawienia (sprostowania) nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:
a) dane nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaś dane te są
przetwarzane wyłącznie na jej podstawie i nie występuje jednocześnie inna podstawa prawna
przetwarzania tychże danych,
c) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian jedynie ich ograniczenia,
c) dane osobowe są już zbędne administratorowi dla realizacji celów, lecz osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub też dochodzenia roszczeń;
5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w odniesieniu do danych i celów
przetwarzania, na jakie została uzyskana Pani/Pana zgoda na przetwarzanie tychże danych.
8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na godność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W wypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Jednostkę Strzelecką 1313
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody,
ich podanie ma charakter dobrowolny.
11. W przypadku, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie regulowanym przez dany przepis
bądź umowę.
12. Pani/Pana dane nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku

JEDNOSTKA STRZELECKA 1313
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ZAŁĄCZNIK
DO KLAUZULI INFORMACYJNEJ
DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 1313 zbiera i przetwarza następujące dane osobowe swoich członków:
1. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit a RODO):
– nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania
Pozyskane poprzez złożenie ankiety personalnej, zbierane zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) w związku z art. 22 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769 z późn. zm.), tj. w celu zgłaszania zmian w statucie oraz zmian w składzie organów statutowych
do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wymagane jest podanie ww danych w liście uczestników zebrania członków.

–

numer PESEL
Pozyskane poprzez złożenie ankiety personalnej, zbierany na podstawie art. 39 pkt. 1 i 2 stosowanych zgodnie z art. 49 ust. 1 w związku
z art. 35 pkt 1 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769 z późn. zm.),
tj. w związku z koniecznością zawarcia we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym danych osób wchodzących w skład organu
uprawnionego do reprezentacji oraz osób wchodzących w skład organu kontroli wewnętrznej

–

obywatelstwo
Pozyskane poprzez złożenie ankiety personalnej, zbierane zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), tj. dla celu stwierdzenia możliwości przynależności do stowarzyszenia

–

adres korespondencyjny
Pozyskany poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, zbieranego od osób wskazanych w art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.), tj. w celu przekazania oświadczenia o adresie korespondencyjnym do
akt w Krajowym Rejestrze Sądowym

2. na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit c RODO):
– numer telefonu / adres e-mail
Pozyskane poprzez złożenie ankiety personalnej, zbierane na podstawie zgody składającego ankietę personalną dla celów kontaktowych,
w tym w szczególności do informowania o działaniach stowarzyszenia, odbywanych zebraniach.

–

imiona rodziców
Pozyskane poprzez złożenie wniosku o wydanie książeczki strzeleckiej, zbierane na podstawie zgody składającego celem zamieszczenia
tych danych w druku książeczki strzeleckiej, poświadczającej przynależność do stowarzyszenia, tym samym dokumentującej prawo do
używania munduru wojskowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku

