Wodzisław Śląski, dnia ………….………………
Zarząd Stowarzyszenia
………………….…………………………………
(pełna nazwa klubu/stowarzyszenia)

………………….…………………………………
………………….…………………………………
STAROSTA WODZISŁAWSKI
za pośrednictwem
Wydziału Obywatelskiego, Ochrony
Informacji Niejawnych
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski
WNIOSEK
Na podstawie art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity
z Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)
wnosimy o dokonanie wpisu do ewidencji Starosty klubu / stowarzyszenia* pn.

…………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa klubu/stowarzyszenia)

…………………………………………………………………………………………………...
jako uczniowski klub sportowy/ klub sportowy działający w formie stowarzyszenia,
którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej *)
Siedziba / tymczasowa siedziba* klubu / stowarzyszenia* mieści się

……………………………………………………………………………………………….......
(podać dokładny adres)

…………………………………………………………………………………………………...
(numer telefonu kontaktowego - nieobowiązkowo)

………………………………….……………………………..
(podpisy wnioskodawców)

Załączniki:
1) protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z uchwałami,
2) lista członków założycieli,
3) statut w dwóch egzemplarzach podpisany przez uprawnione osoby.
Opłata skarbowa: 10,00 zł; opłatę uiszcza się gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim.

*) niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem jest Starosta Wodzisławski (ul.
Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski).
1.

2.

3.
4.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji czynności administracyjnych w związku z wykonywaniem
obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W pewnym zakresie możemy
przetwarzać dane osobowe również na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – np. numer telefonu,
adres poczty elektronicznej.
Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, jeżeli istnieje podstawa prawna do
tego typu działań. Przetwarzanie Państwa danych osobowych możemy również powierzać czasowo podwykonawcom
wspierającym nas w realizacji naszych działań, np. podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam systemy
informatyczne. Państwa dane identyfikacyjne przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je
we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki).
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych w Starostwie Powiatowym: iod@powiatwodzislawski.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące m.in. okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, prawach
przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz
wymogu podania danych i konsekwencji ich niepodania, są dla Państwa dostępne na stronie internetowej
www.powiatwodzislawski.pl/mojedane/kpa oraz na tablicach informacyjnych w Starostwie.
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