Kraśnik, dnia .............................

………………………………..
nazwa stowarzyszenia
…………………………………………
tel. kontaktowy
…………………………………………
adres e-mail

Starosta Kraśnicki

Wniosek o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
nadzorowanych przez Starostę Kraśnickiego
Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) Przedstawiciel reprezentujący
stowarzyszenie zwykłe* / Zarząd * składa organowi nadzorującemu właściwemu ze względu
na siedzibę stowarzyszenia zwykłego, Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
Stowarzyszenia o nazwie:

..................................................................................................................................….
…...................................................................................................................................
Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Wniosek o wpis składa Przedstawiciel i osoba uprawniona do reprezentowania
Stowarzyszenia zwykłego* (należy wpisać dane Przedstawiciela)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres zamieszkania , numer PESEL)

Wniosek o wpis składa Zarząd * ( należy wpisać dane wszystkich członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej )

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
( imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL)
………….................................................................
podpis Przedstawiciela Stowarzyszenia *
…………………………………………………………
………………………………………………………...
………………………………………………………...
podpisy wszystkich Członków Zarządu

*

Załączniki:
1. Regulamin działalności Stowarzyszenia
2. Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zwierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
3. Protokół z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia wraz z uchwałami,
4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie
zwykłe* albo Członków Zarządu *,

5.

*

Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin
działalności przewiduje ten organ*.

niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zbioru danych:,, Ewidencja Stowarzyszeń”
w Starostwie Powiatowym w Kraśniku
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Starosta Kraśnicki
z siedzibą: Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl
adres do korespondencji: Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
- realizacji ustawowych zadań Urzędu- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz na podstawie innej regulacji prawnej tj. Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
4) Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/ Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją
kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
/Rozdział III RODO- Prawa osoby, której dane dotyczą /art. 15-22 / szczegółowo określa zasady,
kiedy Pani/ Panu wymienione prawa przysługują/,
7) ma Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
8) podanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest
obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne,
9) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega
Pani/ Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

……………………………………………...
(data, podpis Przedstawiciela Stowarzyszenia/
wszystkich Członków Zarządu)

