UPOWAŻNIENIE ........./...........
do przetwarzania danych osobowych
w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej
Zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych z dniem ……………………
upoważniam Pana/Panią………………………………………………………………………..
pełniącego/pełniącą w Kole PZW nr ……………… funkcję …………………………………
do przetwarzania danych osobowych na następujących zbiorach i następującym zakresie:
a) do obsługi zbioru ………………………….. w wersji papierowej w zakresie:
o zbierania
o porządkowania
o przeglądania
o utrwalania
o usuwania
o niszczenia
o przekazywania
o przechowywania
o udostępniania
b) do obsługi zbioru ……………………… w wersji elektronicznej w zakresie:
o zbierania
o porządkowania
o przeglądania
o utrwalania
o usuwania
o niszczenia
o przekazywania
o przechowywania
o udostępniania
Naje się Panu/Pani identyfikator (login) ……………………………
Zobowiązuję Pana/Panią do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych oraz wprowadzonych i wdrożonych przez Administratora Danych Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym
do przetwarzania danych członków Polskiego Związku Wędkarskiego.
Niniejsze upoważnienie traci moc z dniem rezygnacji z funkcji, odwołania, rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy o pracę/umowy zlecenia/umowy o dzieło lub innej umowy
cywilnoprawnej łączącej Pana/Panią z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w ............
………………, dnia…………
……………………………………
Podpis ADO lub osoby upoważnionej

………………......................
(miejscowość, data)

...........................................
(imię i nazwisko)
.....……..........……………
(funkcja, stanowisko)
……………………………..
(nazwa, nr koła)
OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz odnośnymi wymaganiami Polityki Ochrony Danych Osobowych.
W szczególności zobowiązuję się do:






przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w powierzonych przez Administratora zadaniach,
zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp
w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem
powierzonych zadań przez Administratora,
zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem
danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz
przetwarzaniem.

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może
być uznane przez Administratora za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych
UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
…….................……………….
podpis oświadczającego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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 informuję, że:
1) Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego,
00-831 Warszawa, ul. Twarda 42
2) Podmiotem przetwarzającym jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we
Wrocławiu, 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 65
3) kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego we Wrocławiu jest możliwy: iodopzwwroclaw@onet.pl,
Tel. 793300159
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przetwarzana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora, jednak nie dłużej niż okres trwania kadencji*
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania
obowiązków statutowych
 zgodnie z zapisami w § 16 pkt 1 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. członek PZW podlega
odpowiedzialności organizacyjnej. Na podstawie § 34 Regulaminu postępowania w
sprawach przewinień członków PZW z dnia 16.12.2017 r. karalność ustaje po upływie
maksymalnie 5 lat od popełnienia przewinienia, dlatego nie ma możliwości
przechowywania danych osobowych wędkarzy przez krótszy okres czasu.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we
Wrocławiu moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań
statutowych.
Imię i Nazwisko
………………………………

Podpis
………………………………..

