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Załącznik  

do Ramowego Regulaminu Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich 

Polskiego Związku Łowieckiego 

 

Komentarz do wzoru deklaracji przystąpienia do Klubu: 

 

Wzór deklaracji należy skonsultować z inspektorem danych osobowych działającym  

na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego 

Polski Związek Łowiecki jest administratorem danych i ma obowiązek stosowania przepisów 

prawa dotyczących danych osobowych to jest takiego organizowania prowadzonych  

przez niego procesów przetwarzania danych, aby były one zgodne z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującymi. 

Uznać należy, że dane osobowe tzw. zwykłe (jak imię, nazwisko, adres zamieszkania) mogą 

być legalnie przetwarzane, o ile zostaną spełnione przesłanki wskazane w konkretnych 

przepisach prawa. 

Administrator danych jest zobowiązany do przeprowadzania rzetelnej analizy dla jakich 

celów pozyskiwanie, przechowywanie czy udostępnianie określonego rodzaju danych  

już na etapie poprzedzającym dokonywanie każdej operacji na danych osobowych. Oznacza 

to, że cel zbierania danych powinien być oznaczony i zgodny z prawem, a dalsze 

przetwarzanie danych niezgodne z celem jest niedopuszczalne. 

Cel zbierania danych nie może być wynikiem decyzji administratora danych oderwanym  

od okoliczności przetwarzania. 

Powołują się na akt ustawodawczy - ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), które bezpośrednio obowiązuje  

od 25.08.2018 r. dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne i ograniczone  

do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – bezwzględnie należy 

przestrzegać zasady „minimalizacji danych”. 

 

 

Wzór deklaracji wstąpienia do Klubu 
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Deklaracja wstąpienia 

do Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich 

Polskiego Związku Łowieckiego 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że jestem/nie jestem członkiem Polskiego Związku 

Łowieckiego i wnioskuję o przyjęcie mnie do: 

___________________________________________________________________ 
podać pełną nazwę Klubu 

 

 

A. Dane osobowe osoby składającej deklarację wstąpienia do Klubu: 

 

1. Imię i nazwisko:    

 

2. Adres zamieszkania lub do korespondencji: 

 

3. Telefon:  

 

4. E-mail: 

 

B. Klauzule oświadczeń osoby składającej deklarację wstąpienia do Klubu 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się: 

 

1) przestrzegać postanowień Statutu Polskiego Związku Łowieckiego i regulaminów, 

uchwały, aktów prawnych wydawanych na jego podstawie przez organy Zrzeszenia, 

2) sumiennie wykonywać zadania powierzone mi przez władze Klubu lub organy 

Zrzeszenia, 

3) przestrzegać zasad etyki i koleżeństwa,  

4) regularnie opłacać składki klubowe. 

 

Oświadczam jednocześnie, że znana jest mi treść Statutu Polskiego Związku Łowieckiego  

i regulaminów, uchwał oraz aktów prawnych wydawanych na jego podstawie przez organy 

Zrzeszenia. 
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Oświadczam jednocześnie, że znana jest mi treść Regulaminu Klubu, uchwał oraz aktów 

prawnych wydawanych na jego podstawie przez organy Klubu. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

na potrzeby działalności Klubu i realizacji przez Klub zadań statutowych Zrzeszenia. 

 

Oświadczam, że znana jest mi poniższa treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 

osobowych i przyjmuje ją do wiadomości.  

 

C. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

(artykuł 13 RODO). 

 

W związku z realizacją wymogów 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Polski Związek Łowiecki  

z siedzibą w Warszawie (Związek) adres: ulica Nowy Świat 35; 00-029 Warszawa; nr tel. 22 55 

65 500; fax: 22 826 33 22; e-mail: pzlow@pzlow.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Związku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z osoba odpowiedzialną w Związku za ochronę danych osobowych  

za pomocą adresu: ________ (podać adres). 

3. Administrator danych osobowych - Związek - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków statutowych Związku, w tym sporządzania sprawozdań z działalności 

Związku, dokumentów składanych do ministerstw, urzędu skarbowego, do urzędu statystycznego, 

wniosków do organów administracji publicznej i samorządowej, zamieszczania danych w związku  

z wykonywaniem praw i obowiązków członka Związku, umieszczania danych na stronie internetowej 

Związku; 

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Związkiem przetwarzają 

dane osobowe dla których Administratorem jest Związek. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych- w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
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c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, 

gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 

ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą  

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  

na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo  

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Związek Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

   

 ______________________________________________________________ 

Data i czytelny podpis osoby, od której zbierane są dane osobowe 


