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Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z Mediami
Zmiana danych w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
1. Miejsce załatwienia
sprawy

2. Sposób załatwienia
sprawy

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II AWP 8A, 59-900 Zgorzelec Wydział
Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z Mediami
tel. 75 77 61 562, pokój nr 319
Zarząd (osoba upoważniona) klubu składa odpowiedni wniosek w Biurze Obsługi
Interesanta

3. Wymagane dokumenty,
załączniki

•
•
•

(wymagane ksero / oryginał)
4. Opłaty

5. Termin załatwienia

Wniosek
Dokumentacja Walnego Zebrania Członków
Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

Zwolnione z opłat
1 miesiąc

sprawy
6. Tryb odwoławczy

7. Podstawa prawna

8. Klauzula Informacyjna

Nie dotyczy

•
•
•
•

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

Starosta Zgorzelecki informuje, że: 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 8 i 8A, kod pocztowy 59-900, telefon 75 77 615 55;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu jest Pani Marlena Kasprzyk, z
którym można kontaktować się listownie, osobiście, 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. Zmiany wpisu w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych, nie
będą one udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
4.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;
•
Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
•
Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. U. z
2018 r. poz. 217) i przepisami wykonawczymi do ustawy.

