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WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH               

W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  ORAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH 

 

 
……………………………………………………                                       ……………………..………………………………… 

   (pełna nazwa klubu sportowego)                                                                  (miejscowość, data) 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

    (siedziba/adres, nr tel. Zarządu) 

            Starostwo Powiatowe 

      w Augustowie 

      Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

 

WNIOSEK 

 

Zarząd ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa klubu sportowego) 

 

wnosi o wydanie wypisu z ewidencji klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – 

uczniowskich klubów sportowych*, w której figuruje pod numerem ………….., informując 

jednocześnie, że skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na Walnym Zebraniu w dniu 

……………………………………… nie uległ zmianie. 

W przypadku zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej załącza się następujące 

dokumenty: 

1. Protokół z Walnego Zebrania wraz z uchwałami/ Protokół posiedzenia Zarządu/     

Komisji Rewizyjnej*, 

2. Lista obecności na Walnym Zebraniu/ posiedzeniu Zarządu*. 

3. Klauzule informacyjne od osób, których dane osobowe są umieszczane w w/w 

dokumentach – wzór klauzuli znajduje się na str. 2 niniejszego wniosku. 

                                    Za Zarząd 

 

                                                                                                    …………………………………………………….. 

                                                                                                          (podpis upoważnionego członka Zarządu) 

* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą główną przy  

ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-

mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku w przepisach prawa 

polegającego na prowadzeniu ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających 

w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.    

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
1) art.6 ust. 1 lit. c RODO;   
2) art. 4 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2017r., poz. 1463    

z późn. zm.) 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą audytorzy ISO 9001. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewydanie wypisu z ewidencji 

uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty 

nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.    

 

 

 

 

Otrzymałem(am) / Zapoznałem(am) się 

 

 

……………………………………………. 
                       /data i podpis/ 
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