
Regulamin 

Przepływu danych osobowych i nadawania uprawnień 

w Portalu Informatycznym PZSS 

 

 

1. Definicje: 

PZSS - Polski Związek Strzelectwa Sportowego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Mikołaja Kopernika 30 wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096875. 

Portal Informatyczny – system informatyczny PZSS służący do zarządzania obiegiem 
informacji, wniosków oraz dystrybucji dokumentów wydawanych przez 
Administratora. 

Operator – Osoba będąca pracownikiem, współpracująca lub pełniąca funkcje w z 
podmiocie przetwarzającym uprawniona do zarządzania kontem Klubu lub WZSS.  

Klub – Klub sportowy będący członkiem PZSS i posiadający ważną licencję Klubową 
PZSS 

WZSS – Związek obejmujący swym działaniem terytorium jednego województwa, 
zrzeszający kluby z tego województwa, a w przypadku osób niezrzeszonych (np. 
sędziowie) osoby zamieszkałe na terenie tego województwa. 

 

2. Kluby otrzymują dostęp do danych osobowych osób posiadających przynależność Klubową w 
danym Klubie, których administratorem jest PZSS. Dostęp jest przyznany w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań Klubu. 

3. WZSS otrzymują dostęp do danych osobowych osób posiadających przynależność Klubową w 
danym WZSS, których administratorem jest PZSS. Dostęp jest przyznany w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań WZSS. 

4. Kluby i WZSS wskazują osoby pełniące funkcję operatora upoważnione do dostępu do w/w 
danych. 

5. Operatorzy otrzymują upoważnienie do przetwarzania danych osobowych PZSS. 
6. Upoważnienie do przetwarzania danych oraz dostępy w systemie informatycznym dla Klubów 

są nadawane przez Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego lub w wyjątkowych 
przypadkach przez PZSS. Upoważnienie odbywa się na wniosek Klubu.  

7. WZSS odbierając wniosek o modyfikacje uprawnień i upoważnienie nadaje dostęp do systemu 
informatycznego. 

8. Dokumenty muszą być dostarczone do biura PZSS w ciągu 3 tygodni od nadania uprawnień. 
Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje automatyczne odebranie uprawnień. 

9. Kluby mogą posiadać dowolną ilość operatorów, jednak ostateczną odpowiedzialność 
dyscyplinarną za działania operatorów w Portalu informatycznym ponosi Prezes Klubu. 



10. Upoważnienie do przetwarzania danych oraz dostępy w systemie informatycznym dla WZSSów 
są nadawane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Upoważnienie odbywa się na 
wniosek WZSS po dostarczeniu dokumentów do biura PZSS.  

11. WZSSy mogą posiadać dowolną ilość operatorów, jednak ostateczną odpowiedzialność 
dyscyplinarną za działania operatorów w Portalu informatycznym ponosi Prezes WZSS. 

12. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych w nagłych przypadkach możliwe jest 
natychmiastowe zablokowanie operatora Klubu lub WZSS do czasu dopełnienia formalności. 
W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z biurem PZSS. 

13. Kluby oraz WZSSy są zobowiązane do przeszkolenia operatorów z zakresu ochrony danych 
osobowych przed złożeniem wniosku o nadanie uprawnień w Portalu. 

 

 


