
ZARZĄDZENIE NR 2/RODO/2018 
Prezesa Zarządu 

Klubu Strzeleckiego „VIS” Międzyrzec Podlaski 
z dnia 25.05.2018 roku 

w sprawie informacji o przetwarzanych danych osobowych 
 

Na podstawie § 23  statutu Klubu Strzeleckiego VIS Międzyrzec Podlaski i zarządzenia NR 1/RODO/2018 
Prezesa Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS z dnia 25.05.2018 roku w sprawie wdrożenia Polityk Ochrony 
Danych w związku z Rozporządzeniem 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 (Dziennik Urzędowy 
UE - 4.5.2016 L 119/3), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 
r.) zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. 
Wprowadzam w Klubie Strzeleckim „VIS Miedzyrzec Podlaski - zwanego dalej także Klubem, wzór 
klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla członków Klubu -stanowi ona załącznik 1 
do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. 
 
Wprowadzam w Klubie, wzór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla osób nie 
będących członkami Klubu, a korzystających ze strzelnicy Klubu - stanowi ona załącznik 2 do niniejszego 
zarządzenia. Klauzula zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń strzelnicy Klubu.  
Warunkiem przystąpienia do strzelania jest zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacją i przyjęcie jej  
do informacji, co potwierdzone zostaje, poprzez wpis w książce rejestru pobytu na strzelnicy. 
 

§ 3. 
Zobowiązuję wszystkich członków Klubu do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych członków Klubu, o której mowa w § 1, oraz do złożenia na ręce Prezesa 
Zarządu Klubu w najbliższym możliwym terminie (pierwsza wizyta na strzelnicy Klubu) podpisanej w/w 
klauzuli informacyjnej 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Księdze zarządzeń 
Klubu i na stronie internetowej Klubu.  
 
 

Prezes Zarządu KS VIS 
 

Grzegorz Michalczuk 
(podpis Administratora) 

 
Załączniki do zarządzenia:  
1)  załącznik n 1 - Wzór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla członków Klubu  
2)  załącznik nr 2 - Wzór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla osób nie  
     będących członkami Klubu, a korzystających ze strzelnicy Klubu 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia NR 2/RODO/2018  
Prezesa Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS 
Międzyrzec Podlaski 

 

Wzór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla członków 
Klubu Strzeleckiego VIS Międzyrzec Podlaski 

 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL)  
 
informuję, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS   
       Międzyrzec Podlaski z siedzibą w: 21-560 Miedzyrzec Podlaski; ul. Kazimierza Pułaskiego 23 ; 
       600-586-500, e-mail: vis.miedzyrzec@wp.pl 
 
2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego   
     rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji  
     (Dz.U.2017.1839 t.j. ze zm.) w tym przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i ustawy z  
     dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j. ze zm.) w celu związanym z   
     członkostwem w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim 
 
3.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych   
     osobowych na podstawie przepisów prawa tj. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Lubelski  
     Związek Strzelectwa Sportowego, lub organy administracyjne i organy państwowe związane ze  
     strzelectwem, posiadaniem i używaniem broni palnej np. Policja itp.  
 
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres Pani/Pana członkostwa w Klubie   
     Strzeleckim VIS Międzyrzec Podlaski + okres 1 roku, oraz przez okres 5 lat, od czasu ostatniego  
     korzystania ze strzelnicy tj. przez okres w którym przechowywana jest książka rejestru pobytu na  
     strzelnicy.  
 
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich  
     sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.  
 
6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  
     Danych.  
 
7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy  
     ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 t.j. ze zm.), oraz ustawy z dnia 7  
     kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j. ze zm.), a w pozostałym zakresie jest  
     dobrowolne.  

 
Prezes Zarządu KS VIS  

 
Grzegorz Michalczuk 

                                                                                                                                                         (podpis Administrator 
 

mailto:vis.miedzyrzec@wp.pl


Załącznik nr 2  
do Zarządzenia NR 2/RODO/2018  
Prezesa Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS  
Międzyrzec Podlaski 

 

Wzór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla osób nie 
będących członkami Klubu, a korzystających ze strzelnicy Klubu Strzeleckiego VIS 

Miedzyrzec Podlaski w Łukowisku 
 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL)  
 

informuję, że:  
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS   
       Międzyrzec Podlaski z siedzibą w: 21-560 Miedzyrzec Podlaski; ul. Kazimierza Pułaskiego 23 ; 
       600-586-500, e-mail: vis.miedzyrzec@wp.pl  
 
2.  Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego    
       rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji  
       (Dz.U.2017.1839 t.j. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15    
       marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U.2000.18.234 ze zm.) w celu  
       związanym z korzystaniem ze strzelnicy.  
 
3.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych   
      osobowych na podstawie przepisów prawa tj. organy administracyjne i organy państwowe związane  
      ze strzelectwem, posiadaniem i używaniem broni palnej np. Policja itp.  
 
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat tj. przez okres w którym   
     przechowywana jest książka rejestru pobytu na strzelnicy.  
 
5.  Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich   
      sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.  
 
6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony    
      Danych.  
 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy  
    ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 t.j. ze zm.) i rozporządzenia  
    Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego  
    regulaminu strzelnic (Dz.U.2000.18.234 ze zm.), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  
 

Prezes Zarządu KS VIS 
 

Grzegorz Michalczuk 
(podpis Administratora) 
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