
WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI 
     
 
  

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

 Komitet Założycielski  
 

......................................................... 
   (pełna nazwa klubu) 

 

Starostwo Powiatowe w ......................................... 

Wydział ..................................................................... 
(nazwa Wydz. Prowadzącego sprawy k.f.) 

WNIOSEK 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

 / Dz.U. tj. 2017.1463 ze zm./ 

Wnosimy o dokonanie wpisu do ewidencji 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 

 
.................................................... 

(pełna nazwa)  
Tymczasowa siedziba Klubu mieści się 

 
................................................................................................................................................. 

(podać dokładny adres i nr telefonu kontaktowego) 

Załączniki: 
1. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z adresem siedziby klubu 
2. Lista Założycieli zawierająca imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz 
własnoręczne podpisy założycieli 
3. Statut w 3 egzemplarzach. 
4. Zgoda członków założycieli oraz władz klubu na przetwarzanie danych osobowych 

Podpisy Członków  
Komitetu Założycielskiego 

     ........................................................... 

     ........................................................... 

     ........................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, 
że:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Przemyski  

z siedzibą w Przemyślu., Pl. Dominikański 3,  kod pocztowy: 37-700 ,  

tel. 16 678 50 54, 55, 56 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e 

RODO i w celu wpisania uczniowskiego klubu sportowego oraz władz klubu do ewidencji prowadzonej 

przez Starostę Przemyskiego /na podst. art. 4 ustawy o sporcie, Dz. U. tj. 2017.1463. ze zm./ 

 

W Starostwie Powiatowym w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z 
którym może się Pani/Pan  kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. 
Sposoby kontaktu: 
1.adres korespondencyjny Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl 
2. e-mail: inspektor_rodo@powiat.przemysl.pl 
3. tel/fax: 016 678 60 79 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów  

ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w 
określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na podstawie 
wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych , jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy 
unijnego rozporządzenia RODO.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Brak podania danych 
osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane  innym  organom administracji 
rządowej lub samorządowej tylko na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane w sposób tradycyjny.  Pani/Pana dane osobowe nie 
będą profilowane.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a


 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119/1). wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych 

osobowych tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania(wymienić jakie konkretnie) w celu wpisania uczniowskiego klubu 

sportowego/władz klubu* do ewidencji prowadzonej przez Starostę Przemyskiego 

przez Administratora Danych Osobowych- Starostę Przemyskiego, pl. 

Dominikański 3, 37-700 Przemyśl. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wyrażoną zgodę 

mogę w każdym czasie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.    
 
 
 
 

……………………………………………………………………….. 

                       (miejscowość, data, imię i nazwisko) 

 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 


