
WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW 

SPORTOWYCH PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ RACIBORSKIEGO. 

 

 

Racibórz, ...................................................... 

 

Komitet Założycielski 

 

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

 

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

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Referat Edukacji 

Plac Okrzei 4 

47-400 Racibórz 

  

 

WNIOSEK 

 

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 4 ust. 4- 6  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1599 z późn.zm.), zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo                          

o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) 

 

Komitet Założycielski Uczniowskiego Klubu Sportowego................................................. 

wnosi o wpisanie ww klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej 

przez Starostę Raciborskiego z siedzibą w……………………………………………………... 

 

Załączniki : 

1. Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego, 

2. Lista Założycieli zawierająca: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce 

zamieszkania, własnoręczne podpisy, 

3. Informacja o adresie siedziby Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz oświadczenie 

właściciela lokalu, 

4. Protokół z zebrania założycielskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego wraz                        

z uchwałami: 

- w sprawie założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego, 

            - w sprawie uchwalenia Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego, 

- w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego, 

- w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej (jeżeli dokonano ich wyboru na 

zebraniu założycielskim). 

 

Członkowie Komitetu Założycielskiego oświadczają, że wszyscy założyciele stowarzyszenia 

przed podaniem przez nich swoich danych osobowych zapoznali się z pouczeniem                           

o przetwarzaniu danych osobowych, którego treść stanowi element niniejszego wniosku. 

 

Podpisy Członków Komitetu Założycielskiego: 

 

 

 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, 

Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się                                 

z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,                                                              

e-mail: iod.@powiatraciborski.pl 

3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu 

prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo                               

o stowarzyszeniach oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane innym podmiotom na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz organom publicznym uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich 

przetwarzania. 

7. Państwa dane osobowe po zakończeniu celu ich przetwarzania, zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych przechowywane będą przez okres 25 lat w archiwum zakładowym 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a następnie przekazane zostaną do Archiwum 

Państwowego zgodnie z kategorią archiwalną A. 

8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa. 

9. Mają Państwo: 

a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO); 

b)    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO); 

c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 

RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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