
…………, dnia ……………  

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………    
 

              (pełna nazwa organizacji zgodna 

 z właściwym rejestrem, adres, nr. tel., adres e-mail) 
                      

                                                                                   Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

Al. Jana Pawła II 95A 

21-010 Łęczna 

        

    
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 593 ze zm.),  
 

oświadczam/y, iż nasze Stowarzyszenie/Fundacja* nie przyjmuje/przyjmuje*  

nie dokonuje/dokonuje* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 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 Starosty Łęczyńskiego, gdy 

taka operacja lub działalność zaistnieje.  

 

         

        

 

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

(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do działania w imieniu organizacji w sprawach majątkowych) 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 

 

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej (Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna), telefon kontaktowy:              
81 531 52 00.  

 

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej,  adres  e-mail: 
inspektor@powiatleczynski.pl  

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 pkt 1 lit. c. RODO) nałożonego na Starostę 
Łęczyńskiego w zakresie kompetencji organu nadzorującego zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz 

ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 
  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych  

w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
 

Informację o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

 
Uprawnienia: 

 prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na 
adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podane dane nie będą 

podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 
 

Przeciwdzialanie%20praniu%20pieniędzy/inspektor@powiatleczynski.pl

