
  

 

Koleżanki i Koledzy, 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych, w skrócie „RODO”( 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Jest to regulacja unijna, która ma 
na celu, między innymi, zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu 
ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. 
 
 

Wojskowe Koło Łowieckie "Żbik" w Węgorzewie rozumie wartość danych osobowych i odpowiedzialnie 
podchodzi do bezpieczeństwa ich przetwarzania, dlatego dostosowało swoją działalność do standardów RODO.  
 
Z uwagi na obowiązywanie wymogów RODO pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych 
osobowych jest Wojskowe Koło Łowieckie "Żbik" z siedzibą w Węgorzewie, adres: ul. gen. J. Bema , 11-600 
Węgorzewo (dalej „My”). Można się z nami kontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: 
rodowklzbik@gmail.com, lub telefonicznie: +48 500 326 207.  
 
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.9 ust. 2 lit. D RODO w celu: 

A. wykonywania działań statutowych Związku ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji łowiectwa oraz 
dbania o środowisko i przyrodę; 

B. prowadzenia relacji (w tym fotograficznych) z wydarzeń związkowych;  

C. organizowania szkoleń z zakresu prawidłowego łowiectwa oraz strzelectwa myśliwskiego; 

D. wspierania i prowadzenia działań naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną; 

E. wspierania oraz prowadzenia hodowli psów myśliwskich i ptaków łowczych; 

F. wykonywania działań mających na celu rozwój łowiectwa, współdziałania z administracją rządową oraz 
samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe a 
także Parkami Narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, oraz w 
zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących 

G. ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych  

H. prowadzenia gospodarki łowieckiej; 

I. egzekwowania przepisów prawa oraz prowadzenia postępowań dyscyplinarnych; 

J. współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi; 

K. czuwania nad przestrzeganiem przez członków Koła prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich; 

L. realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska; 

 



  

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia: 

a. mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do 
otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy 
naliczyć opłatę; 

b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo 
zażądać ich sprostowania; 

c. w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane 
przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na 
przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania 
doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku 
prawnego; 

d. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

e. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie, 
mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora; 

f. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie 
potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. 
sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je 
przechowywali. 

 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji działań statutowych i jest wymogiem przystąpienia na 
staż lub wstąpienia do Wojskowego Koła Łowieckiego "Żbik" w Węgorzewie. 
 
Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiają nam 
Państwo kontakt ze sobą i upoważniają Wojskowe Koło Łowieckie "Żbik" w Węgorzewie do wykorzystania tych 
środków komunikacji w celu : 

i. przypomnienia o spotkaniach, 
ii. powiadomieniach o podjętych uchwałach 
iii. innych związanych z działalnością koła i zawartych w statucie,, 

 
Taki kontakt z Państwem nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana 
dodatkowa zgoda. 
Innymi „Odbiorcami” danych osobowych Państwa mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 
(np. sądy). 
 
                               W przypadku niejasności lub dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
 
                                                    Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego "Żbik" w Węgorzewie 
 
 




