
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 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1 .  A d m i n i s t r a t o r e m  P a n i / P a n a  d a n y c h  o s o b o w y c h  j e s t  S t a r o s t a  P r z e m y s k i  z  s i e d z i b ą 
w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, kod pocztowy: 37-700, tel. 16 678 50 54, 55, 56.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań Starosty Przemyskiego na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów 
prawa), art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym oraz 
sprawowanie władzy publicznej);

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.
3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.
4) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Dz. U. 2017 poz. 
2361 z późn. zm.
5) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 z późn. zm.
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.
7) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 z późn. zm.

3. W Starostwie Powiatowym w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się 
Pan/Pani 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

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, w tym 
przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 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).

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, żądania do sprostowania (poprawienia) 
swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania usunięcia danych na podstawie art. 
17 RODO, po ustaniu okresu ich przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, żądania ograniczenia przetwarzania 
danych na podstawie art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,

6. 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.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podaniadanych osobowych będzie skutkował 
brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które są uprawnione, na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym 
podmiotom kontrolującym działalność Starosty Przemyskiego, stronom i uczestnikom postępowań administracyjnych, 
podmiotom realizującym na rzecz Starostwa Powiatowego w Przemyślu zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów 
teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją el-Dok, podmiotom zaangażowanym w 
utrzymanie systemów służących do kontaktu z klientami Urzędu (poczta elektroniczna, serwis ePUAP);

9.W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 
indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem 
Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
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