
Załącznik nr 11 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Klub Strzelecki Alfa w Kętrzynie 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Z uwagi na rozpoczęcie stosowania z dniem 25 maja 2018 roku (Dyrektywy 32016R0679) 

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), przedkładamy poniższą 

informację: 

 

1. Przepisy regulujące podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: 

− Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

− Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Strzelecki Alfa w Kętrzynie z siedzibą 11 – 400 

Kętrzyn ul. Dworcowa 1, wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Starostę Kętrzyńskiego Decyzją 

nr FZWP.4222.15.2017, NIP 742 226 16 72, REGON 368795359, adres mailowy ksalfa@onet.pl,  

tel. 609 185 666 

 

3. Państwa dane zostały przez nas pozyskane bezpośrednio od Państwa. Przekazaliście je nam dobrowolnie  

w deklaracjach członkowskich podczas wstępowania w szeregi członków KS Alfa w Kętrzynie. Nie 

pozyskujemy Państwa danych bez Waszej zgody.  

 

4. Klub Strzelecki Alfa w Kętrzynie przetwarza następujące kategorie danych: 

− dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nr PESEL), 

− dane kontaktowe (adres, adres mailowy, numery telefonów, komunikatorów), 

− wizerunek na zdjęciach połączony z imieniem i nazwiskiem,  

− dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi, 

− dane konieczne ze względu na wymagania prawne związane z dostępem do broni, 

− dane niezbędne do przygotowania i realizacji kursów, szkoleń i zawodów sportowych. 

 

5. Państwa dane będziemy przetwarzać do następujących celów: 

− w celu wypełnienia obowiązków statutowych wynikających ze Statutu Stowarzyszenia Klub 

Strzelecki Alfa w Kętrzynie, między innymi w celach organizacji zawodów, szkoleń, kursów oraz 

procedur związanych z uzyskiwaniem patentów, licencji, prowadzeniem ewidencji członków 

stowarzyszenia KS Alfa w Kętrzynie; 

− w celu wypełnienia obowiązków wynikających z zawierania oraz realizacji umów, w których  

KS Alfa w Kętrzynie jest stroną; 

− w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Strzelnicy (rejestracji osób 

korzystających ze strzelnicy); 

− w celu realizacji innych obowiązków wynikających z innych aktów prawnych przykładowo: 
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• Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549  

z późniejszymi zmianami)  

• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 

z późniejszymi zmianami) 

− w celu realizacji innych zobowiązań prawno – organizacyjnych wynikających z przynależności  

do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego. 

− w celu realizacji innych zobowiązań prawnych w szczególności związanych z organami ścigania  

i wymiaru sprawiedliwości oraz organami kontrolnymi. 

 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych Klubowi Strzeleckiemu Alfa w Kętrzynie jest warunkiem 

koniecznym w zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu wykonywania statutowych celów. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest niezbędne do wykonywania działań stanowiących 

realizację statutowych celów. W przypadku niepodania danych osobowych członkostwo w stowarzyszeniu 

lub wykonanie umowy nie będzie możliwe.  

 

7. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

8. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona  

do naszej wiadomości. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę udzieloną w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą 

tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.   

 

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to jest niezbędne do celów członkostwa   

w stowarzyszeniu KS Alfa w Kętrzynie. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez 

czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy 

przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody. 

 

10. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,  

w tym profilowaniu. 

 

11. W przypadku chęci złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez KS Alfa w Kętrzynie, 

organem, do którego należy ją adresować jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

                Zarząd 

Klubu Strzeleckiego Alfa 

            w Kętrzynie 


