
Sokółka, dnia…………………………

.……………………………………..

.……………………………………..

.……………………………………..

tel. kont. ………………………….
(przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie)

Starosta Sokólski
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

WNIOSEK 
O WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH, 

PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r.

poz. 210  z  późn.  zm.),  proszę  o  wpis  do  ewidencji  stowarzyszenia  zwykłego  utworzonego

w dniu …………………………… o nazwie …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………...
(pełny adres siedziby)

Przedstawicielem reprezentującym stowarzyszenie jest ..……………………………………………

zamieszkała/y ………………………………………………………. PESEL ………..………………

………………………………………...

(podpisy przedstawiciela 
reprezentującego stowarzyszenie)

Załączniki:
1. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego,
2. Protokół z zebrania członków założycieli,
3. Lista obecności członków założycieli stowarzyszenia zwykłego,
4. Uchwała o założeniu stowarzyszenia zwykłego,
5. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego,
6. Uchwała o wyborze  przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie ( imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz 
numer PESEL),
7. Oświadczenie dotyczące siedziby;
8. Uchwała w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (jeśli dotyczy- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz 
numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej).



KLAUZULA INFORMACYJNA

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) zostałam/em
poinformowana/y o tym, że:

1) administratorem moich danych osobowych jest Starosta Sokólski, ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, 
16-100 Sokółka;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sokółce możliwy jest za 
pośrednictwem adresu email: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl;

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i ewidencji stowarzyszeń zwykłych, na
podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz.
210, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02
maja  2016  r.  w  sprawie  prowadzenia  ewidencji  stowarzyszeń  zwykłych,  jej  wzoru  oraz
szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644);

4) moje  dane  osobowe  nie  będą przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej;

5) moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w
pkt 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) mam  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy
uzasadnione jest,  że  moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora  niezgodnie  z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich podanie jest obligatoryjne na mocy
przepisu prawa, przy czym niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora
będzie skutkować brakiem możliwości  realizacji  celu ustawowego, tj.  rejestracji  i  ewidencji
stowarzyszenia zwykłego;

9) moje  dane  osobowe nie  będą  poddane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.

…………………………..……………..
      data i czytelny podpis osoby, której dane dotyczą


