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Administratorem danych jest Stowarzyszenie Kolekcjonersko – Strzeleckie “Kolimator”, KRS: 0000555675, 
Narutowicza 41, 90-125 Łódź. 

Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie osobiście poprzez formularz wypełniony w momencie wstępowania do 
Stowarzyszenia. 

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz uzyskać pisząc na adres 
skskolimator@gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres stowarzyszenia. Czas odpowiedzi wynosi nie dłużej niż 
30 dni. 

Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do statutowej działalności Stowarzyszenia. 

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych takich, jak w formularzu, w celu: 

 prowadzenia ewidencji członków,  
 jednoznacznej identyfikacji osoby, w sposób niebudzący wątpliwości co do jej tożsamości,  
 określenia wieku osoby, 
 realizacji pozostałych wymagań prawnych dla stowarzyszeń strzeleckich i strzelnic.  

Dodatkowo, jeśli podałeś również swój adres e-mail to będzie on wykorzystywany w celu wysyłania 
komunikatów dotyczących działalności Stowarzyszenia. Adres e-mail może być również wykorzystany do 
wysyłania ogłoszeń ogólnych związanych z tematyką strzelecko-sportową. Możesz wycofać swoją zgodę na 
otrzymywanie wiadomości e-mail w każdej chwili informując nas pocztą elektroniczną. Twoja decyzja zostanie 
uwzględniona natychmiast. 

Twoje prawa 
Informujemy, że masz prawo: 

 żądania dostępu do danych,  
 żądania sprostowania danych, 
 żądania usunięcia danych,  
 żądania ograniczenia ich przetwarzania,  
 do ich przenoszenia,  
 do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Żądanie wyżej wymienionych praw można przesłać pocztą poleconą na adres Stowarzyszenia lub osobiście u 
władz Stowarzyszenia. Czas odpowiedzi na wniosek wynosi do 30 dni. 

Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem chęci rezygnacji z członkostwa w 
klubie. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Udostępnianie danych 
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Nie dotyczy to jednak organów, które mogą być 
upoważnione do wglądu w te dane na podstawie innych przepisów prawa (policja, prokuratura, sądy, itp.). 

Dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania członkostwa i po jego zakończenia będą usuwane w ciągu 
30 dni.  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 
 
 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami. 
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