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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych 
osobowych przekazanych przez członków stowarzyszenia, uczestników 
wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez stowarzyszenie, a także osób 
fizycznych oraz instytucji i przedsiębiorstw współpracujących. 

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Strzelecko – Obronne 
Gubiński Klub Sportowy „PIONIER”, ul Piastowska 24A, 66-620 Gubin, tel. 
600 210 462, e-mail: pionier@gubin.com.pl. NIP 926-16-73-441. 

3.  Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane 
zgodnie z Rozporządzeniem 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), nazywane w skrócie RODO. 

4. Dane są zbierane jedynie w celu realizacji działań statutowych, a ich podanie jest 
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w przedsięwzięciach 
stowarzyszenia (art 6. ust.1. lit. b, RODO). Mogą być one przetwarzane w formie 
tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej. 

5.  W celu wymienionym w punkcie czwartym mogą być zbierane są następujące 
dane :  

a. Imię i Nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL, narodowość. 
b. Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); 
c. Numer telefonu i Adres e-mail;  
d. Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania faktury 

VAT na przedsiębiorstwo). 
e. Przynależność do klubu sportowego, dane dokumentów uprawniających 

do przedsięwzięć wymagających kontaktów z bronią, prowadzenia 
treningów sportowych, pracy z młodzieżą i innych wg potrzeb. 

f. Wyniki konkurencji sportowych  
g. Zdjęcia i filmy z zawodów, szkoleń i innych przedsięwzięć. 

6. Dane dzieci w razie potrzeby zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

7. Zebrane dane dotyczące zawodów sportowych, szkoleń oraz przedsięwzięć 
rekreacyjnych mogą być publikowane w oficjalnych komunikatach (imię 
nazwisko, przynależność do klubu, wyniki) oraz w formie zdjęć, filmów i innych 
materiałów promocyjnych. 

8. Mogą być również wykorzystane w celach marketingowych poprzez przesyłanie 
ofert promocyjnych , jedynie w przypadku wyrażenia zgody (art 6. ust.1. lit. a, 
RODO).  
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9. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa,  

z tym, że nie mniej niż 5 lat od ostatniego dokumentu księgowego, ustania 
członkowska lub innej umowy. W przypadku danych zebranych na podstawie 
wyrażonej zgody do czasu jej odwołania.  

10. W każdym przypadku Pan/Pani ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich 
modyfikacji. W celu zmiany dyspozycji dotyczących danych osobowych należy 
się z kontaktować z osobą odpowiedzialną pod nr telefonu lub mailem podanym 
w punkcie 2. Informacji udzieli także wiceprezes ds. administracyjnych. 

11. Dostęp do danych osobowych mają jedynie uprawnione osoby funkcyjne 
stowarzyszenia oraz podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne umowy 
(podwykonawcy świadczący usługi.). Dane mogą zostać również udostępnione 
podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

12. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  
z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (PUODO).  

13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania lub 
poprawiania niniejszej polityki prywatności. 

 


