
Informacja o ochronie danych osobowych 
Osób biorących udział w zawodach strzeleckich  

Mid Range Mykita 2019 
organizowanych 

przez   Klub Strzelecki Kryza i Fundację SPRZYMIERZENI z GROM 

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane 

osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest : Klub Strzelecki Kryza. Możesz skontaktować 

się z nami pisząc na adres maila: longrangemykita@gmail.com 

2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich 

usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania.  

3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Twoim udziałem  

w zawodach, w tym w szczególności celu rejestracji oraz ogłoszenia osiągniętego przez Ciebie 

wyniku.  

5. Podanie przez Ciebie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

konieczne dla umożliwienia Ci udziału w zawodach. Niepodanie ich lub brak zgody na ich 

przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)  - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej 

zgody , którą jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego udziału w zawodach ) , art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas 

ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny wyników  zawodów, obowiązki wynikające z 

przepisów prawa podatkowego) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony 

interes Administratora).  

7. Odbiorcami twoich danych osobowych jest OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK 

SPECJALNYCH - STRZEPCZ (w zakresie  wynikającym z regulaminu korzystania z poligonu). 



8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w zakresie danych niezbędnych do 

rejestracji, udziału w zawodach oraz rozliczenia wpłaty za udział przez okres obowiązkowej 

archiwizacji danych ustalony przez przepisy prawa podatkowego a w zakresie publikacji 

Twoich wyników do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.   

 

 


