KP-04- 01
Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania
Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza

Wniosek o udzielenie
Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza
1. Organizator:
a) nazwa …............……………………………………………………………………….............................
….........................................................................................................................................................
b) adres: kod ...…............

miejscowość …………………………....................................................

ulica …………………………………………… numer ………...............................................................
województwo ……………………………………………………………………………………....................
c) telefon ....................... ; e-mail (na który przesłany będzie logotyp Honorowego Patronatu
Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza do zamieszczenia w materiałach
promocyjnych wydarzenia): …….........................................................................................................
d) imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby do kontaktu
………………………………..................................................................................................................
2. Partnerzy i współorganizatorzy przedsięwzięcia:
………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………….………………………....................................................
………………………………………………………………………………………………............................
3. Nazwa przedsięwzięcia:
………………………………………………………………………………………......................................
.............................................................................................................................................................
4. Miejsce i termin realizacji wydarzenia:
………………………………………………………………………………………………............................
.............................................................................................................................................................
5. Zasięg przedsięwzięcia:*
a) miejski
□
b) regionalny
□
c) ponadregionalny □
d) ogólnopolski
□
e) międzynarodowy □
f) inny …........................
* proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
6. Cele przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………...............................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………..........................................................................
………………………………………………………………………………………………............................

7. Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest planowana liczba uczestników:
……………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………....................................................................................................
…………………………………..............................................................................................................
8. Źródła finansowania przedsięwzięcia i czy organizator planuje osiągnięcie zysku finansowego:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….....................................................
9. Określenie warunków dostępu publiczności do udziału w imprezie:
wstęp wolny
□ tak
□ nie
impreza biletowana □ tak
□ nie
tylko z zaproszeniami □ tak
□ nie
inne
….......................................................................................................................
10. Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny dla uczestników?
□ tak (koszt ……………… zł)
11. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?
□ tak

□ nie
□ nie

12. Czy przedsięwzięcie było już objęte patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice? (jeśli tak,
należy wymienić w jakich latach)
□ tak
□ nie
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………...................................................................
13. Czy wystąpiono o objęcie patronatem do innych instytucji? (jeśli tak, to do jakich instytucji)
□ tak
□ nie
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
14. Uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………............................................................................................
……………………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………...................................
15. Załączniki:
a) regulamin przedsięwzięcia
□ tak
□ nie
b) program wydarzenia
□ tak
□ nie
c) ………………………………………………………………………………………..
16. Zapoznałam/em się z „Regulaminem przyznawania Honorowego Patronatu Miasta Mysłowice
Dariusza Wójtowicza” i w pełni go akceptuję.
..............................................................
/miejscowość i data/

.

..............................................................
/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania/

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu ubiegania się o Honorowy Patronat Prezydenta 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 fizycznych 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
m.patalag@um.myslowice.pl;

Ochrony

Danych

–

tel.:

(32)31-71-245,

e-mail.:

- dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z ubieganiem się o Honorowy Patronat
Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza;
- 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.

