POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.72.2019
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności statutowej przez stowarzyszenie lub
fundację
Podstawa prawna:




Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji
klubów sportowych.

Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Promocji Powiatu, pokój nr 310, tel. 75 77 61 562
Sposób załatwienia sprawy: Zarząd (osoba upoważniona) stowarzyszenia, fundacji składa
odpowiedni wniosek w Biurze Obsługi Interesanta
Wymagane dokumenty:
 Wniosek
 Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (oryginał) – 17 zł
Opłaty:
 Opłaty dokonuje się na konto nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360
 Zwolnione z opłat jest wydanie wyciągu lub zaświadczenia – wyłącznie w związku z
nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin załatwienia sprawy: 14 dni

Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej
przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie
- do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
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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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....................................

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

(nazwa i adres klubu)

(miejscowość i data)

Starosta Zgorzelecki
Zarząd/Przedstawiciel* (Stowarzyszenia/Fundacji/Stowarzyszenia Zwykłego*)
..........................................................................................................................................
zwraca się z wnioskiem o wydanie:
- Zaświadczenia o działalności statutowej stowarzyszenia/fundacji* nr KRS………………
- Zaświadczenia o działalności z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Powiatu Zgorzeleckiego, wpisanego
pod numerem Z-……..
Jednocześnie oświadczamy: *


W naszych danych zawartych w Ewidencji nie zaszły żadne zmiany.

Zaświadczenie zostanie odebrane osobiście / proszę wysłać drogą pocztową na adres klubu,

Inny adres ……………………………………………………………………………………...*

Za Zarząd

* Niepotrzebne skreślić

