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Informacja o zasadach przetwarzania danych 

 
Szanowni Państwo 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”) oraz 
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2019.1781 t.j.), Koło 
Łowieckie „Żbik” w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu przy ul. Boh. Getta 28 (dalej 
„Administrator”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach 
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym 
związanych.  

Administrator danych informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie 
dobrowolnie wyrażonej zgody dla celu odbycia stażu kandydackiego czyli: 

1. Nabywanie wiedzy łowieckiej w zakresie teoretycznym i praktycznym poprzez: 
1) udział w pracach i zadaniach zleconych przez koło; 
2) udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych pod opieką wyznaczonego 

myśliwego; 
3) udział w organizowanych przez koło i Zrzeszenie treningach strzeleckich, kursach, 

zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach 
szkoleniowych; 

4) udział w organizowanych przez koło i Zrzeszenie w akcjach propagujących idee 
łowiectwa i ochrony środowiska; 

5) udział w zadaniach zleconych przez Zarząd Główny PZŁ lub Zarząd Okręgowy PZŁ            
w Przemyślu; 

6) udział w zadaniach zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska lub 
Wojewodę Podkarpackiego; 

7) udział  w zadaniach zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
2. Egzekwowanie prawa. 

Wyrażającemu zgodę przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia 
przetwarzania i przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym 
momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne a podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem 
przystąpienia na staż kandydacki. 
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa. 
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z naszą Polityką retencji danych. 
W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

 



 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Ja niżej podpisany/na oświadczam, iż zapoznałem/am się z tekstem Rozporządzenia 

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 „RODO”) oraz z tekstem ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych ( Dz.U.2019.1781 t.j. ). 

 Jednocześnie oświadczam, iż przepisy co do wymogów postępowania przy 

przetwarzaniu, gromadzeniu danych osobowych są mi znane i wyrażam zgodę na gromadzenie 

i przetwarzania moich danych osobowych przez Koło Łowieckie „Żbik” Przemyślu. 
 

      

         …..………………………………………… 

             (podpis – imię nazwisko) 


