…….……………………...…………..
miejscowość i data

Starosta Kolbuszowski
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

OŚWIADCZENIE

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.), reprezentując:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa organizacji pozarządowej / fundacji, adres siedziby, nr KRS lub ewidencji)
oświadczamy, że:
nasza organizacja nie przyjmuje / przyjmuje* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
10.000 EURO, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania organu nadzoru - Starosty Kolbuszowskiego,
gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

………………………………………….….………………………………………….…………
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych)

*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 2016.119.1)
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej,
ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@kolbuszowski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z
dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z
dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którym jest nadzór nad
działalnością stowarzyszeń i fundacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
b. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w
tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

