
             

OSS-13A  WNIOSEK O WPISANIE DO EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO 

       

.................................................................... 
         Miejscowość, data 

       Klub Sportowy* 

 

 „.............................................................” 
(pełna nazwa) 

 

w......................................................... 
(miejscowość) 

 

Starosta Nowodworski 

       ul. Sikorskiego 23 

       82-100 Nowy Dwór Gdański 

 

Proszę o wpisanie do ewidencji klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Klubu  

 

Sportowego  „..............................................................................................................................” 
      (pełna nazwa) 

 

Terenem działania Klubu będzie obszar (miasta/gminy/powiatu/ województwa itp.)  

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

 

Siedzibą Klubu jest:...................................................................................................................... 

     (adres, kod, miejscowość, ulica,) 

 

Celem stowarzyszenia jest …………...………………………………………………………… 

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

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

 

Źródłem finansowania działalności statutowej stowarzyszenia będą dotacje budżetowe i 

środki pozabudżetowe. 

 
Załączniki: 

1. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego 

2. Lista założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz 

własnoręczne podpisy (min. 7 osób); 

3. Statut Klubu Sportowego 

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie powiatowym w Nowym Dworze 

Gdańskim 

Komitet Założycielski 

 

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

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

        ....................................................... 
(czytelne podpisy 3 osób) 

 

 

 

* Klub sportowy działający zgodnie z art. 3 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1468 z późn. zm.)     



Załącznik do wniosku OSS-13A 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE 

POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 

ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 

reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy 

Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1468), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w 

sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449).. 

W zakresie, w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych 

osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z 

dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.). 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

2) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

3) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

4) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

5) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

6) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 

 

 

 

________________________ 

(podpis) 

mailto:starostwo@nowydworgdanski.pl

