Załącznik Nr 1
do Regulaminu przyznawania
patronatu honorowego Burmistrza Rzgowa

/miejscowość, data/

/nazwa organizatora /

/adres do korespondencji /
/kod, miejscowość/
/adres e-mail/

/nr telefonu /
Burmistrz Rzgowa
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów
WNIOSEK
O PRZYZNANIE PATRONATU HONOROWEGO
BURMISTRZA RZGOWA

1.

Nazwa wydarzenia:

2.

Miejsce i termin wydarzenia oraz czas trwania:

3.

Zasięg wydarzenia:
 lokalny  regionalny  ogólnopolski  międzynarodowy

4.

Cel wydarzenia:

5.

Do kogo kierowane jest wydarzenie i jaka jest planowana liczba uczestników:

6.

Planowane źródła finansowania wydarzenia:

7.

Czy udział uczestników w wydarzeniu jest odpłatny?
 tak (koszt - .............)  nie

8.

Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z wydarzenia?
 tak

9.

10.

 nie

Partnerzy oraz współorganizatorzy wydarzenia:

Oczekiwana pomoc z tytułu objęcia patronatem honorowym:
L
SZACOWANA WARTOŚĆ
RODZAJ WSPARCIA
ILOŚĆ
RZECZOWEGO/USŁUGOWEGO
p.
(W ZŁ)
1
2
3
4
RAZEM

11.

Czy wydarzenie ma charakter cykliczny?
 tak

 nie

[jeśli tak] Proszę podać także informację, czy poprzednie edycje były objęte honorowym
patronatem przez Burmistrza Rzgowa

12.

Lista innych podmiotów, do których wysłano lub planuje się wysłać prośbę o patronat honorowy
oraz patronat medialny:

13.

Uzasadnienie wniosku:

14.

Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu oraz numer telefonu:

15.

Czy załączono informację o szczegółowym programie lub regulaminie wydarzenia?
 tak

 nie

Inne załączniki:
- …………….
- …………….
1) Informuje, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza
Rzgowa i w pełni go akceptuje.
2) Oświadczam, iż w związku z wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze
komercyjnym, w tym promocji konkretnych produktów, usług, firm w takiej formie, która mogłaby
sugerować poparcie Burmistrza Rzgowa lub Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

……………….
/miejsce i data/

……………………….
/podpis organizatora/

Administratorem danych osobowych jest gmina Rzgów (Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, tel. 42 214 12 10).
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku oraz udokumentowania sprawy zgodnie z
przepisami. Dane podajesz dobrowolnie, ale jest to konieczne do rozpatrzenia wniosku. Kontakt do
Inspektora Ochrony Danych odo@rzgow.pl. Więcej informacji o Twoich prawach na stronie www.rzgow.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka Ochrona Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.
2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego
imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i
zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych pod adresem mail odo@rzgow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie honorowego patronatu nad organizowaną przez Państwo wydarzeniem na podstawie:
- art. 6 ust. 1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratora.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich
kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub
drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres odo@rzgow.pl.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku
o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie)
honorowego patronatu.
9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wypełnia Pracownik Urzędu Miejskiego w Rzgowie:
Opinia Pracownika UM w
Rzgowie
Opiniuje pozytywnie/Opiniuje negatywnie
data, podpis

Informacja dotycząca
przekazania materiałów
promocyjnych gminy
Rzgów

Rodzaj materiałów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ilość

Potwierdzenie odbioru:
data, podpis

Decyzja Burmistrza
Rzgowa
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody
na objęcie patronatem
data, podpis

