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

...........................................................
(nazwa stowarzyszenia)

Starosta Toruński
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
wnosimy o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych stowarzyszenia pod nazwą:

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

…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa stowarzyszenia)

Siedziba stowarzyszenia: …………………………………………………………………………………….
(adres)

…….……………………….............................................
(podpis(y) przedstawiciela / wszystkich członków zarządu)

Załączniki:
1. Regulamin działalności (+ uchwała).
2. Lista założycieli zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz
własnoręczne podpisy.
3. Informacja o przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie albo członkach zarządu (imię i nazwisko,
adres zamieszkania oraz numer PESEL) + uchwała o wyborze.
4. Informacja o członkach organu kontroli wewnętrznej (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer
PESEL) – o ile regulamin działalności przewiduje ten organ + uchwała o wyborze.
5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego (może to być odrębny dokument – oświadczenie lub dane takie
mogą być podane w uchwale powołującej stowarzyszenie).

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych jest Starosta Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
2. Inspektor Ochrony Danych: e-mail: iod@powiattorunski.pl., tel.: 56 662 88 88, adres: ul.
Towarowa 4-6, 87- 100 Toruń.
3. Dane podane na tym wniosku przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) w celu wpisu stowarzyszenia do ewidencji
stowarzyszeń zwykłych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą 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.
5. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

