Szczytno, dnia.................................
Komitet założycielski
Uczniowskiego Klubu Sportowego
........................................................

Starosta Szczycieński
WNIOSEK
Na podstawie art.4 ust.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r.,
Nr127, poz. 857 ze zmianami) wnosimy o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich
klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę
Szczycieńskiego.
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa klubu)

Siedziba klubu mieści się:
.......................................................................................................................................................
(ulica, numer posesji, kod, miejscowość)
.....................................................................................................................................................................................
(osoba do kontaktu, telefony kontaktowe, adres mail)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym wniosku, niezbędnych do realizacji
procesu związanego z rejestracją klubu sportowego (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami
Oświadczam, że członkowie statutowego kolegialnego organu kontroli lub nadzoru, odrębnego od organu zarządzającego
i nie podlegajacego mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru nie są członkami organu zarządzającego ani
pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej. (Dz.U. z 2010r. Nr 234. poz.1536 ze zmianami)
Decyzję administracyjną odbierzemy poprzez:
 pocztę tradycyjną
 osobiście w siedzibie urzędu.

Podpisy członków komitetu założycielskiego

............................................
.............................................
..........................................…
Załączniki:
1.
Protokół z Zebrania Założycielskiego (oryginał).
2.
Lista obecności na zebraniu założycielskim (min. 7 osób) (oryginał).
3.
Wykaz Założycieli (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis) (oryginał).
4.
Uchwała o powołaniu klubu sportowego określająca jego nazwę i siedzibę (oryginał).
5.
Uchwała o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem klubu sportowego do ewidencji
(oryginał).
6.
Uchwała przyjmująca statut klubu sportowego (oryginał).
7.
Statut przyjęty przez walne zebranie (3 egzemplarze + wersja elektroniczna).
8.
Wniosek o wpisanie składu Zarządu do ewidencji (wraz z odpisem uchwały Walnego Zebrania członków UKS).
9.
Wniosek o wpisanie składu organu kontroli wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej (wraz z odpisem uchwały Walnego Zebrania
członków UKS).
10. Zgoda Dyrekcji placówki na utworzenie UKS z siedzibą na terenie szkoły.

KLAUZULA INFORMACYJNA – EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH
I UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Szczytnie
reprezentowane przez Starostę Szczycieńskiego z siedzibą w 12-100 Szczytno,
ul. H. Sienkiewicza 1.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiat.szczytno.pl .

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu
realizacji ustawowych zadań urzędu tj. wpisu do ewidencji uczniowskich klubów
sportowych na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Rozporządzenia
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji
klubów sportowych;

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa
a następnie archiwizowane. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to
przepisy prawa.

6.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
wskazanego na wstępie;

8.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym
ustawodawstwem tj. art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Rozporządzenia
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji
klubów sportowych.

