
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Realizując obowiązki wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o. o, ul. 

Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin (dalej Administrator).  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - e-mail:  iodo@nsi.net.pl. 
3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a,  c RODO  oraz  ustawy  

z dnia  21  maja  1999  roku  o  broni  i amunicji  (Dz.U.2017.1839). 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  oraz  organy   
administracyjne  i  organy  państwowe związane ze strzelectwem, posiadaniem i używaniem broni palnej 
np. Policja,  

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest RCS Spółka z o.o. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego 
Administratora (nie mniejszy niż 5 lat). 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na 

potrzeby marketingu bezpośredniego. 
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO 
(wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) nie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) oraz prawo do ich przenoszenia. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym – odmowa ich podania skutkować 
będzie brakiem możliwości skorzystania z oferty strzelnicy.  

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


