
Na podst. 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 (dalej jako „Rodo”) informujemy o sposobie i 

celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także przysługujących prawach wynikających z przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie, ul. 

Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, 22 55 65 500, pzlow@pzlow.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Polskim Związku Łowieckim: Piotr Pawełski, mail: 

ochronadanych@pzlow.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora do celów związanych z procesem udzielania 

uprawnień Sędziów Pracy PZŁ zgodnie z Regulaminem Sędziów Pracy PZŁ Ocen i Konkursów Pracy Psów 

Myśliwskich. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e Rodo. 

5. Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w 

związku z podjętą współpracą (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi doradcze), 

jak również udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. 

prowadzącym działalność pocztową, kurierską, prawną). 

6. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia procedury uzyskania 

uprawnień Sędziego Pracy PZŁ . Niepodanie danych uniemożliwi uzyskanie uprawnień. 

7. Administrator nie przekaże danych osobowych poza EOG. 

8. W każdym czasie osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do treści 

danych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie przysługuje prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Dane osobowe zostaną usunięte po odwołaniu zgody albo gdy staną się niepotrzebne do celów, do 

których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie 

wynikającym z przepisów prawa (m.in. wymogi podatkowe, rachunkowe, odszkodowawcze, realizacja zadań 

ustawowych i statutowych). 

11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 


