Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym stosowaniu monitoringu wizyjnego (RODO)
Administrator danych
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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, dalej: RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L.
nr 119, str. 1), uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/-a danych osobowych jest Legion
Wschodni Fundacja , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000651454, NIP: 9662108043, REGON:
220631262
Cele przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której dostawcą jest administrator (art.
6 ust. 1 pkt b RODO). W zakresie stosowania na terenie strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego Legion
Wschodni monitoringu wizyjnego, zebrane dane (wizerunek osób fizycznych) będą przetwarzane w
celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarze objętym tym monitoringiem (art. 6 ust. 1
pkt f RODO). Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym oznaczone są odpowiednimi naklejkami.
Posiadane dane
Uprzejmie informujemy, że posiadane przez administratora kategorie Pani/-a danych osobowych to:
imię i nazwisko; adres zamieszkania obejmujące: adres, kod pocztowy, miejscowość; adres e-mail;
telefon, NIP, REGON, wizerunek utrwalony na monitoringu wizyjnym działającym wewnątrz strzelnicy.
Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania
przez niego celów, dla których dane zostały udostępnione.
Dane osobowe zebrane i przetwarzane w zakresie stosowanego na strzelnicy monitoringu wizyjnego,
przetwarzane będą przez okres 30 dni od dnia ich zebrania.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Uprzejmie informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, zgodnie z przepisami przewidzianymi w RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarze objętym monitoringiem wizyjnym,
a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora można
skontaktować się telefonicznie pod numerem: 575 531 347 oraz drogą poczty elektronicznej:
biuro@legionwschodni.pl. W przypadku zmian danych kontaktowych aktualne informacje Inspektora
Ochrony Danych Osobowych można znaleźć na stronie internetowej: www.legionwschodni.pl

Odbiorcy, przekazywanie danych osobowych, profilowanie
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale
współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym
kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami,
w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Korzystający ze strzelnicy oświadcza, że zapoznał się z Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
w tym stosowaniu monitoringu wizyjnego (RODO) przez zaznaczenie zgody w formularzu
rejestracyjnym. Korzystający ze strzelnicy oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Legion Wschodni Fundacja oraz
wykorzystanie jego wizerunku.

