
 

............................................................ 
(miejscowość, data) 

Wnioskodawca                                                                                  
 (imię i nazwisko likwidatora oraz  nazwa likwidowanego klubu) 

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

……………………………………………………………………………………………… 

Adres likwidatora 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Starosta Myśliborski 

ul. Północna 15 

74-300 Myślibórz 

 
 

Wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji  
klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie 

przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/uczniowskich klubów 
sportowych1 

 

W związku z zakończeniem likwidacji klubu sportowego o nazwie 

…………………………………………………………………... informuję, że likwidacja Klubu została 

zakończona i wnoszę, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), o wykreślenie z ewidencji klubu sportowego                    

o nazwie: ………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 

podpis:  

……………………………………………… 

(likwidator Klubu ) 
 
Załączniki2 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………….. 

 

 

                                                 
1Niewłaściwe skreślić 
2 wymienić dokumenty źródłowe (np. sprawozdanie likwidatora Klubu/załączniki do sprawozdania, dokumentujące 
dokonanie przez likwidatora czynności wskazanych w art. 37 ustawy Prawo o stowarzyszeniach/statucie Klubu )  
 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym 

w Myśliborzu 

 

Zgodnie 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informuję, że z dniem 25 maja 2018 r.: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe                         

z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez 

Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-

mail: starostwo@powiatmysliborski.pl  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: 

iod@powiatmysliborski.pl – mogą Państwo skontaktować się z IOD w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie  - 

na adres jak wyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

wynikającego z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia                                       

18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym 

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy                     

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 

2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania.  

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

podpis osoby fizycznej, której dane dotyczą 

 

 

 

mailto:starostwo
mailto:iod@powiatmysliborski.pl

