INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe zawodników i sędziów pozyskane w związku z zawodami strzeleckimi z broni
pneumatycznej dla szkół gimnazjalnych i podstawowych z Gorzowa Wlkp. są przetwarzane
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 roku.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju mająca
siedzibę w Warszawie pod adresem ul. Chocimska 14, 00 791 Warszawa
3. W Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju wyznaczono inspektora ochrony danych:
- imię i nazwisko : Krzysztof KRZYCZKOWSKI
- adres korespondycyjny : LIGA OBRONY KRAJU
Ul. Chocimska 14
00 – 791 Warszawa
- adres poczty elektronicznej : ido@lok.org.pl
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- zorganizowania i przeprowadzenia zawodów na odpowiednio wysokim poziomie,
na podstawie art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679
- publikacji wyników zawodów oraz wizerunku (foto-relacji) w sposób określony
na stronie internetowej Ligi Obrony Kraju, social-mediach, tablicy informacyjnej,
czasopiśmie „Czata” oraz kronice Ligi Obron Kraju na podstawie art.6 ust 1 lit.
a) Rozporządzenia 2016/679
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Lidze Obrony Kraju na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów
podatkowych oraz o rachunkowości, na podstawie art.6 ust.1 lit. c)
Rozporządzenia 2016/679
- w celu finansowego rozliczenia zawodów, w tym egzekucji należności, zwrotu
należnych środków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) Rozp. 2016/679. Prawnie
uzasadnionym interesem LOK jest zapewnienie prawidłowego rozliczenia
zawodów pod względem finansowym.
5. Państwa dane osobowe będą ( mogą być ) przekazywane:
- uprawnionym władzą LOK na potrzeby wewnętrzne prowadzonych kontroli,
- operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do przesyłania korespondencji,
- bankom w zakresie realizacji płatności,
- organom publicznym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na
podstawie przepisów prawa ( np. organu wymiaru sprawiedliwości, organy
skarbowe itp.)
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Państwa dane będą przechowywane:
-za rok bieżący i 5 ubiegłych lat dla danych osobowych podanych dokumentów
finansowych,
- dokumenty z danymi osobowymi zabezpieczone w związku z prowadzonymi
przez uprawnione organy postępowania będą przechowywane do czasu
prawnego zakończenia tych postępowań.
8. Przysługuje Państwu prawo:
- do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- do przenoszenia danych.
Ze względów dowodowych LOK prosi aby ww. żądania były wniesione do administratora w
formie pisemnej lub listu elektronicznego przesłanego na adres inspektora danych
osobowych.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ( Ochrony Danych
Osobowych), jeśli uznają że Państwa dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów
Rozporządzenia 2016/679 lub przepisów krajowych dotyczących ochrony danych
osobowych.
10.Podanie danych osobowych w związku z zawodami jest wymogiem umownym.
Podanie danych w związku z rozliczeniem finansowym zawodów jest wymogiem
ustawowym. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest wykluczenie z
udziału w zawodach.
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach automatycznie podejmujących
decyzje, nie będą profilowane.
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