
Informacja o ochronie danych osobowych 

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  :   Gorzowskie Towarzystwo Strzeleckie B.R.A.S.S. z

siedzibą przy ul. Korfantego 7/8 w 66-400 Gorzów Wielkopolski ( KRS nr 0000417694). W sprawach

związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami kontaktować mail-em: info@brass.org.pl

lub listownie.

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 będą 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 stowarzyszeniu

oraz w zawodach przez nas organizowanych , w tym w szczególności celu rejestracji o ogłoszenia

osiągniętego przez Ciebie wyniku , co pozwoli Ci na otrzymanie komunikatu o udziale w zawodach

wymaganego przez PZSS.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla umożliwienia Ci udziału w zawodach .

6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie 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  Ustawy o Stowarzyszeniach  ) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

7. Odbiorcami twoich danych osobowych jest PZSS , któremu na żądanie możemy przekazać informacje

potwierdzającą Twój udział w zawodach.

8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich

przetwarzanie.

 SMS/MMS e-mail  adres korespondejcyjny

Podpisano dnia …………….......….....………... .…………………..…………………....
(własnoręczny podpis)  

Jednocześnie prosimy podanie w jaki sposób możemy się z Tobą kontaktować w celu przekazywania informacji i 
komunikatów dotyczących Twojego udziału w działalności GTS BRASS.


