KARTA USŁUG
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Wydział Społeczno-Oświatowy
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
w sprawie:
wydania zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji klubów sportowych.

1.

Forma wykonania usługi:
Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w ewidencji klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę
Rzeszowskiego.

2.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji klubów sportowych, prowadzonej
przez Starostę Rzeszowskiego.

3.

Miejsce złożenia wniosku
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (IV p., pok. 451).

4.

Opłaty
Opłata skarbowa wynosi 17,00 zł.
Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w Kasie Urzędu Miasta Rzeszowa lub bezgotówkowo na konto
Urzędu Miasta Rzeszowa 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.
Tytuł przelewu: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

5.

Wydział prowadzący:
Wydział Społeczno-Oświatowy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie (pok. 438), tel. 17 867 14 38.

6.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

7.

W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Zaświadczenie jest wysyłane drogą pocztową na podany we wniosku adres klubu sportowego lub można odebrać je osobiście (pok. 438).

8.

Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów
sportowych (Dz.U. z 2011r., Nr 243, poz. 1449).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
9.

Tryb odwoławczy
Brak.

10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób fizycznych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywania
obowiązków ustawowych, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8671456, adres email: rodo@powiat.rzeszow.pl.
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów przetwarzania danych.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań oraz załatwienie
inicjowanych spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji oraz profilowania.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Uwagi dodatkowe
Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, składa wniosek o dokonanie
zmian w ewidencji.
Opracowała: Beata Gilewicz

Zatwierdził: Adam Kozak
strona www: powiat.rzeszow.pl
e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

tel. 17 867 14 52, fax. 17 867 19 64

