
Szanowni Państwo, 

Tym komunikatem spełniamy obowiązek informacyjny dotyczący wejścia w życie europejskiego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Informujemy  Państwa,  że  od  25  maja  2018  roku  rozpoczyna  obowiązywać  Rozporządzenie
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (EU)  z  dn.  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (RODO).

Państwa dane osobowe będą administrowane przez Firmę Handlowo Usługową „CZAPLA” Maria
Czapla.

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia
niniejszej  zgody  jest  Maria  Czapla,  z  którym  można  skontaktować  się  telefonicznie  pod
nr tel. 58 347 02 40 lub drogą poczty elektronicznej biuro.czapla@wp.pl .

Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  jest  ono  niezbędne  w  celu  wykonania  usługi  przez
administratora, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez
administratora.  Informujemy,  że  Państwa  dane  mogą  być  przekazywane,  zgodnie  z  Ustawą
o ochronie danych osobowych,  do innych podmiotów upoważnionych do nadzoru prowadzonej
przez administratora działalności gospodarczej. Państwa dane  nie są profilowane.

Dane  będą  przetwarzane  w  celu  prowadzenia  działalności  w  zakresie  prowadzenia  strzelnicy
sportowo-myśliwskiej, prowadzenia ewidencji wymaganej innymi przepisami prawa oraz rozliczeń
z urzędem skarbowym i innymi urzędami.

Gromadzone  dane  osobowe obejmują  w przypadku  osób  fizycznych  :  imię  i  nazwisko,  numer
pozwolenia  na  broń  i  kto  je  wydał,  kaliber  broni  oraz  datę  i  godzinę  wejścia  na  strzelnicę,
w przypadku osób nieposiadających własnej  broni  poza  powyższymi danymi zapisujemy adres
zamieszkania.  W przypadku osób kupujących amunicję  poza  nr  pozwolenia  na  broń i  adresem
zamieszkania gromadzimy również nr drugiego dokumentu tożsamości . W przypadku osób , dla
których  wystawiamy  faktury  VAT  gromadzimy:  nazwę  firmy,  adres  oraz  nr  NIP.  Po  za
gromadzeniem  dane  powyższe  będą  przetwarzane  tylko  w  celu  prowadzenia  działalności
gospodarczej i celów księgowo-finansowych. 

Dane  osobowe  będą   przetwarzane   przez   okres   działalności   administratora   na   rynku ,
w wymaganym okresie  archiwizacji  danych i  realizowania  przez  niego celów do których dane
zostały udostępnione. 

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.

Osobie  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
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