KLAUZULA INFORMACYJNA
Bazy Nurkowej „ Machów „ Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest:
Pracownik administracyjny Bazy Nurkowej – Mirosław KOWALCZYK ; Krzysztof GRONEK reprezentujący Ligę Obrony Kraju z siedzibą
w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 889 403 441 ; 606 662 169
e-mail: divermen@interia.pl

2.

Inspektorem ochrony danych jest:
osoba wyznaczona przez Dyrektora Bura Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony
Kraju w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 10, 35-205 Rzeszów. Kontakt poprzez Biuro
PZWLOK. Telefon: 17-861-17-83, Fax: 17-861-17-83 E-mail: podkarpacki_lok@wp.pl

3.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. realizacji Statutu Ligi Obrony Kraju
b. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na Bazie Nurkowej poprzez
monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób, oraz prowadzenie ewidencji osób
przebywających na Bazie Nurkowej;
c. wykonywania innych czynności regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.

4.

Dane osobowe mogą być przekazywane:
a. Organom nadrzędnym LOK;
b. Sądom Powszechny;
c. jednostkom organizacyjnym prokuratury;
d. Policji;
e. innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom, o których mowa w pkt. 4 odbywać się będzie
wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym przepisami prawa.

6.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7.

Osoby, których dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych mają prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych;
b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
c. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, w pozostałych przypadkach, w których dane przetwarzane są na
podstawie przepisów prawa dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.

8.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osobie, której te dane są
przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osobie, której
dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

