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

                       / miejscowość, data/ 

……………………………………………. 

 

……………………………….…………… 

 /Wnioskodawca: zarząd/przedstawiciel, adres/ 

 

 

 

 

 

Starosta Powiatu  

Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

ul. Plac Wolności 13 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ  ZWYKŁYCH 

 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 

Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, stowarzyszenia wpisanego pod numerem 

ewidencyjnym: …………………..  

pn. .............................................................................................................................................................. 
/nazwa stowarzyszenia zwykłego/ 

 

z siedzibą: .............................................................. przy ul. ................................................................... 

 

reprezentowane przez: ....................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 
 /imię i nazwisko przedstawiciela lub wszystkich członków zarządu stowarzyszenia i ich funkcje/ 

 

W zaświadczeniu należy uwzględnić aktualne dane odnośnie władz: przedstawiciela/zarządu 

stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji podmiotu – kto składa oświadczenie woli w imieniu 

stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych. 

Jednocześnie oświadczam, iż dane dostarczone przez niniejsze Stowarzyszenie, a niezbędne  

do uzyskania aktualnego zaświadczenia (wypisu) z ww. ewidencji, nie uległy zmianie i pozostają nadal 

aktualne. 

….…………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………… 
/czytelny podpis osoby/osób reprezentujących stowarzyszenie na zewnątrz/ 

 

W załączeniu: 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 

załącznik do ustawy - tabela część II, pkt 21). 
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Sposób odbioru zaświadczenia: 

 za pośrednictwem poczty na adres stowarzyszenia 

 

 osobiście - w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o gotowości do odbioru, które nastąpi 

telefonicznie lub mailowo na wskazany:  
       

nr telefonu*:  ...................................................................................................................................  

adres e-mail*:.................................................................................................................................. 

W przypadku nie odebrania zaświadczenia w terminie 5 dni roboczych od 

zawiadomienia, dokument zostanie wysłany pocztą na adres stowarzyszenia. 
 

 *Podanie adresu e-mail oraz nr telefonu jest dobrowolne w celu usprawnienia kontaktów  

w zakresie spraw związanych z ewidencją oraz działalnością Stowarzyszenia. W przypadku 

niepodania danych kontaktowych korespondencja zostanie przekazana za pośrednictwem 

poczty niezwłocznie po wystawieniu dokumentu. 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do 

celów kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) na podst. art.6 ust.1 pkt a 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 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). Taka zgoda może być w każdej chwili wycofana. 

 

 

..........................................................................................................  
 /czytelny podpis członka Stowarzyszenia,  

który wyraża zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych/ 
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            STAROSTWO POWIATOWE w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

               
                   47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 

                   tel. (077) 472-32-00; 483-31-08   fax (077) 472-32-95 

                              e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl, www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  z siedzibą  47-220 Kędzierzyn-

Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która decyduje co się będzie działo z Państwa danymi 

osobowymi. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, pokój nr 37. W 

razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim 

pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty 

telefonicznie . Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie. 

3)  Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO w zw. z art. 218 § 1 Ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku podania danych w celu ułatwienia kontaktu 

podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt a RODO. 

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być uczestnicy postępowania, organy kontroli: NIK, Urząd Wojewódzki 

Opole, RIO, Główny Urząd Statystyczny. 

6) Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich (czyli poza Unię Europejską i Europejski 

Obszar Gospodarczy). 

7) Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności stowarzyszenia a w przypadku jego likwidacji akta 

będą archiwizowane bezterminowo. W przypadku danych osobowych złożonych na podstawie art. 6 ust.1 pkt a RODO dane 

będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

8) Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych jest konieczny w celu uzyskania zaświadczenia. 

9) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 RODO. 

10) W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych. 

11) Posiadają Państwo: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do uzyskania ich kopii art.15 ust.1 RODO. 

 prawo do sprostowania danych (jeżeli uważają państwo, że zebrane dane są nieprawidłowe)art.16 RODO 

 prawo do usunięcia danych art.17 RODO (w przypadku przetwarzania na podst.art.6 ust.1 pkt a RODO) 

 prawo do ograniczenia przetwarzania art.18 RODO. 

12) Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

mailto:starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/

