KP-01-01
WNIOSEK
o uzyskanie zgody na wykorzystanie herbu miasta Mysłowice
1. Dane instytucji/ frmy/ osoby składającej wniosek:
Nazwa/Imię i nazwisko .......................................………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………….............................................………………………………………………………………………….
Kontakt (telefon, e-mail) …….....................................……………………………………………………………………………….
2. Cel wykorzystania herbu miasta Mysłowice:
……………………………………………..............................................……………………………………………………….…………….
……………………………………………...............................................…………………………………………………………………….
…………………………………………...............................................……………………………………………………………………….
3. Forma rozpowszechnienia:
……………………………………………………………………...............................................…………………………………………….
…………………………………………………………………………...............................................……………………………………….
…………………………………………………………………………...............................................……………………………………….
4. Termin wykorzystania herbu: ………………………...................................………………………………………………...
5. Czy wykorzystanie herbu jest związane z działalnością zarobkową:
□ TAK
□ NIE
6. Sposób otrzymania odpowiedzi
□ odbiór osobisty
□ e-mail
□ list polecony
7. Uzasadnienie wniosku

...............................................………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................………………………………………………………………………………………………………………….
……...............................................…………………………………………………………………………………………………………….
……...............................................…………………………………………………………………………………………………………….
……...............................................…………………………………………………………………………………………………………….
Załącznik do wniosku - Projekt grafczny symulujący sposób wykorzystania herbu.
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do wykorzystania herbu, wnioskujący jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić o tych zmianach Prezydenta Miasta Mysłowice.
Oświadczam, że herb miasta Mysłowice będzie wykorzystany tylko w formie i w celu opisanym w niniejszym wniosku.

…………………………………

………………………………………

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy
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Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu uzyskania zgody na wykorzystanie herbu miasta Mysłowice.
………………………………………………………..
(podpis)
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Prezydent Miasta
Mysłowice informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta
Mysłowice przy ul. Powstańców 1;
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: (32)31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl;
- dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wnioskowaniem o uzyskanie zgody na
wykorzystanie herbu miasta Mysłowice;
- okres przechowywania danych - przechowywane wieczyście;
- osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;
- osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych przy
rozpatrywaniu wniosku;
- osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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