
…………………………………. 

pieczęć organizacji, podmiotu 

                         

DANE  ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

DZIAŁAJĄCEJ  NA   TERENIE  GMINY   MASŁÓW 

 

Nazwa Organizacji: 

 

 

 

Forma prawna*: 
 

Rodzaj**:  

Data rozpoczęcia działalności: 
 

 

Adres siedziby, tel***., strona www: 

 

Nr KRS:  

Lider organizacji:  

Kontakt telefoniczny***:  

e-mail***:  

Adres do korespondencji:  

Imiona i nazwiska oraz funkcje osób 

upoważnionych do reprezentowania 

podmiotu w kontaktach zewnętrznych 

 

 

 

 

Czy organizacja posiada Statut, jeżeli tak 

to proszę podać datę jego przyjęcia 

(dołączyć kopię lub link do pobrania): 

 

Cele statutowe (zakres działalności)- 

wymienić: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Obszar działalności na terenie Gminy 

Masłów np. cała gmina, sołectwo: 

 

 

Osoba wypełniająca: 
 

 

Data wypełnienia: 
 

 

 

* Np. organizacja pozarządowa,  

podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z pózn. zm.), stowarzyszenie jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez organ 

administracji w myśl art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) 

** np. Fundacja, stowarzyszenie itp. 

*** Podanie numeru telefonu i adresu mailowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 

publikację w rejestrze organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Masłów 

umieszczanym w Biuletynie Informacji Publicznej UG Masłów 

        

 

   ………………………………..… 

                   /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 

Masłów, email: gmina@maslow.pl, tel.: 41 311 00 60.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji organizacji 

pozarządowych działających na terenie Gminy Masłów. 

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa, tj. Ustawa z dnia 7 

kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 t.j. z dnia 2019.04.17). 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego 

celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w 

tym przepisów dotyczących archiwizacji.  

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych, 

b) otrzymania ich kopii;  

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

7) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


