………………..……………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………..…..……………………..……………….

……………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa klubu sportowego)

……………………………………………………………………….………………………

(adres siedziby klubu sportowego)

Dane nieobowiązkowe: nr telefonu …………………………………………………………………………………….……
Podanie powyższych danych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
Uwaga:
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną
dot. ochrony danych osobowych, umieszczonych na drugiej stronie wniosku

Starostwo Powiatowe w Toruniu
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do*:
- ewidencji uczniowskich klubów sportowych
- ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej
Zarząd klubu sportowego o nazwie

……………………………………………………………………………………………………..……………………….……………………………

zarejestrowanego w ewidencji*: uczniowskich klubów sportowych/ klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod poz.

……………………………………………………………….

wnosi o wydanie zaświadczenia potwierdzającego stan prawny wnioskodawcy.
Zaświadczenie odbiorę osobiście.
lub zaświadczenie proszę wysłać na adres:
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………….

…………………………….…………………………….
Podpis prezesa (lub osoby upoważnionej)
W załączeniu:

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (podstawa prawna: cz. II, pkt 21, kol.3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej) – nie dotyczy wypisu z ewidencji z uczniowskich klubów sportowych.
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłaty za wydanie zaświadczenia dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium:
Urząd Miasta Torunia Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 z dopiskiem „opłata skarbowa - wydanie zaświadczenia dot. klubu
sportowego………. (dane klubu)”.
*niewłaściwe skreślić

Adnotacje urzędowe:
Zaświadczenie wydano/wysłano w dniu …………………………
Potwierdzam odbiór zaświadczenia:

…………………………
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych
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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych i art. 2a ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński, Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6,
87-100 Toruń, tel. 56 662 88 88, starostwo@powiattorunski.pl
Inspektorem ochrony danych osobowych jest sekretarz powiatu tel. 56 662 88 88, iod@powiattorunski.pl
1.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na wydaniu
zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych, w związku z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz Rozporządzeniem z dnia 18 października 2011 r. w sprawie
ewidencji klubów sportowych (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449), a także ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.
2020 poz. 1133).
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych
osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu.
2.
Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmiot lub organ, który jest
właściwy do rozpatrzenia sprawy, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe,
ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy
ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione
do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoje dane osobowe
także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez
nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże
przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez
okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) dokumentacja dotycząca ewidencji klubów sportowych przechowywana jest wieczyście,
2) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody.
4.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez
administratora przed jej cofnięciem.
5.
Podanie Państwa danych:
1) jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz
nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
6.
Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
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