
Imię i nazwisko/ nazwa 

wnioskodawcy:

Adres wnioskodawcy:

Dane kontaktowe: telefon: e-mail:

Imię i nazwisko/ nazwa 

organizatora:

Adres organizatora:

Dane kontaktowe: telefon: e-mail:

Data: Godzina:

Miejsce wydarzenia:

Zasięg: lokalny ogólnopolski

regionalny międzynarodowy

Odpłatne (dla widzów 

lub uczestników):
Tak, w wysokości: Nie

Komercyjne: Tak Nie

Cykliczne: Tak Nie

Patroni medialni:

organizacyjne (np. wynajem obiektu)

promocyjne (np. w social media, na 

stronie, banery, plakaty, itp..)

finansowe Kwota:

Załącznik nr 1 do Regulaminu  Przyznawania Wyróżnienia - Honorowego 

Patronatu Prezydenta Miasta Zawiercie

Załączniki:

Wnioskodawcy

Skrócony opis 

przedsięwzięcia:

Wnioskowane wsparcie:

Czy przedsięwzięcie jest:

Współorganizatorzy:

Działania promocyjne:

Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Zawiercie

Tytuł zadania:

Przedsięwzięcie

Opis działalności 

wnioskodawcy:

Organizator (wypełnić, gdy nie jest Wnioskodawcą)

Opis działalności 

organizatora:



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

Miejscowość, data Pieczęć i/lub podpis wnioskodawcy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na 

podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO, a także celu przeprowadzania procedury związanej z przyznawaniem Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Zawiercie zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 692/2020 z dnia 4 czerwca 2020r. 

4) odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, 

5) dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – BE10,

6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.


