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Karta usług Nr PO.0143.68.2019
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach

Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Promocji Powiatu, pokój nr 310, tel. 75 77 61 562
Sposób załatwienia sprawy: Przedstawiciel Stowarzyszenia lub powołany Zarząd składa
odpowiedni wniosek w Biurze Obsługi Interesanta
Wymagane dokumenty:
 Wniosek
 Regulamin Stowarzyszenia – 2 egz.
 Protokół z zebrania założycielskiego
 Lista obecności zawierająca: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, nr PESEL, własnoręczny podpis (oryginał)
 Uchwały o powołaniu Stowarzyszenia i przyjęciu Regulaminu, o wyborze władz:
Przedstawiciel lub Zarząd
 informację o adresie siedziby stowarzyszenia

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: 7 dni

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się listownie na adres Administratora, telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tylko w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. Wpisu do Ewidencji
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie
udzielonej zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. 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, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania;
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne.
Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania
nałożonego ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest
dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie
(kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w
obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.
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ZGŁOSZENIE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU POWSTANIA
STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
miejscowość, data

Starosta Zgorzelecki
Stosownie do postanowień art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach informujemy, o powołaniu do życia stowarzyszenia
zwykłego.
Dnia ..................................... w ..................................... odbyło się zebranie
członków założycieli, na którym zebrani postanowili powołać do życia
stowarzyszenie zwykłe, którego pełna nazwa brzmi:
..............................................................................................................................,
z siedzibą w:
…….......................................................................................................................
(dokładny adres)

……………………………………………………………………………...……
( dane kontaktowe).
Lista założycieli w załączeniu.
Członkowie założyciele uchwalili regulamin stowarzyszenia określający
jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela
stowarzyszenia/Zarząd*.
……………………………………………………………………………….…..
(podać dane osobowe łącznie z dokładnym adresem i numerem dowodu
osobistego).
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Lista założycieli
Regulamin stowarzyszenia
Protokół spotkania
Uchwały

Podpis Przedstawiciela lub powołanego Zarządu:
* Niepotrzebne skreślić

