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Klxuzula i lorm.c n! .loiyczłćż Prżćtł.rż.!ni. danych OsobołJdt

Zgodniez ań 1: usr, ] jusl,2 rozporżądzenia Par]anentu Eulopej§kiego iRady (UE)2a]61619 ż2'1w),lną
2016 l w sPrawie ochroly osób fiżyca}ch w żłi4zkL ż przeltvarżan'en dalyćh osobowych i w §Pnwje

swobodneso p.żepblłu lak'ch danych orź uchy]enia dyrektywy 95/46,^vE (RoDo), infomujem}. -c,

], Adlninisirator.m rei,P a ditrych osobovy.! pżekazinych w formulaEu jest Polski ZwĘEk
Łowieckj ż siedżib4 ł Warszawi€ prrl ul. Noły Świal 35 (dalej ..Administratoi' lub,,PzŁ"),
Z Ad,-ninist},aiorem mozna skontaktować się pisąc na wskazany wyzej adres

2 Admjnisb-ator wyznacrył inspcLlora ochrony danyc!, z którym moaasię skonta,kować piszac naadles

e-mait: o.hronadarych@pzlow.pl łrb pod adresem pocztołym: u1, Nowy świa135,00,029 Wmzawa

Z ńspektorcnr ochJoly danycn moara się kontakować w€ wszystkich spnwacb dorycących

prz eFvaĘźnia dalych osobowlcil onz korzystania z praw zqiazanych z pwlłafuiem dT,ych-

3, Celel! pźetwaźaDia Pani,?a.Oa danych osobowychj€§t wer}fikacja PDi,Tana d ych w ceiu nadania

PaDi,?anu uprawnień w §ystemie informarycayn 'sysTEM KŁ", Podstawą pn\łną przerwaPinja

PanV Pana danychj€st ]łykonywalie obowi€kóW pńvilych ci4ących na PZŁ (obowiązek w]aś, iwe8o

zńeąi.czeńż ddych) olź realizacja praMi€ uzasadniolyc]r jnteresów lealizowaaych pnez PZŁ,,

jakimj są zźle4jeczelie §ystemrr inforhat/calego przed dostępem do syst€mu osób nieuprawniony,h

bodstawa ań, 6 ]rsi, t]it, lRoDo ).
4. Podanie dżnych osobo*ych jesi koniecae, brak ich podania noże sku&ować odmową nadania dosiępu

do §}§t D! iffo@rycaego-
5, Palj,lPana dane osob ovle, będą pfteLparale prbż okes członkostwa, ,tt},!rnego lub nakrytnego,

w Polskin ZwiąZku Łowieckim.
6, Admńist ator pnćkął Pani,?ala daDe następującym odbio.com,/ kategońom odbiolców: dosrawcóm

U5fu8 infomatycznych, Djzędom adnidstracji publicznej oraż oryanon wymianr spr"\łiedliwości
7, Adminisf.ator nie zamieIA przrkazy\ł^ć Pan Pala danyc}r do odbiorców spoa U i EulopeFkiej

(panst\ła trżeciego) ani do organjacji Djędłlarodołych.
8, Zgodnie z RoDo, plłsfuguje Pani,Palu:

a) prawo dostęp! do danydpraz otrłfiania ich kopii;
b) pnwo do Ęro§toweia (poprawiania) d,nyc!;
.) prźqo do u§x!iecia danyó:
d) pęwo do ogradcżenia pżetwafimia dźn}tł!
€) Fawo do Miesielia sp,zeciwu wobec lrzćtwalżania danych;

0 pEvo do prżeDosżenia dźnych;
g) pmwo do Wnjesienia skargj do oĘasu nadżorcze8o, tj. do Prezesa Unędu ochJony D,nycłr

osobołych, jeżĘli !^1ąPfui/Pz11. że plzŁŃnrż,al}je plzdz PZL Pani,Ęana danych naruza
pr&pi§r .trawa_

Z powyższyó pmw moana skor2łsbć loprżez: koninl,ś e,mai]owy pod adr€sen: ochronadeith@pzloł.p]
lub pisąc na adres PZŁ,
9, w oparcju o Pmj,fana dane osobowe PżŁ nje będżie podejmował zautomatyżowaiych decyzji. ł tym

decyzji bęąc]ch w},Diken profi]owanją
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dnia .,..,....-,,.,.-,,,..-.,,,,...,,2018 r,

lim _. i nazw sk!]

lfunkc]a W kcle łov,,i6ck n,])

(razwa ko]a łowie.kego)

oŚWlADczENlE

Ja niżej podpisany(a) ośWiadczam, że zobowiąZuje się do zachowania W poufności

danych j sposobóW zabezpieczeń danych, do których rnam lub będę miał(a) dostęp W

związku z pełnieniem funkcji .,,.,,,,.,.,... ,..-..,,,,,..,,..,,,,,.,., róWnieź

po zapżestaniU pełnienia WW funKcjl,

Jednocześnje zobowiązuję sję do pźet\łazania danych osobowrych zgodnie Z

udzielooym upoważnieniem oraz z pzepisami rczpolządzenia Par|amentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z27 kwietnia 2016 r, W sprawie ochrony osób fizycznych W zwiąZku z

plzeIwaęaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrekwy 95l46lwE (RoDo), ustawą Z dnia 10 mąa 2018 r. o ochronie

danych osobowych, a także zgodnie z plzyjętymi U Administratora politykami, procedurami

i innymi dokumentami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

ośWjadczam, że zapoznałem(am) się z pęepisami o ochronie danych osobowych,

W szczególności z przepisami ogólnego rczporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy o

ochronie danych osobowych.

(dat. ićżyi8 ny poap s)


