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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 przyznawania patronatów 

 Starosty Szamotulskiego 

  

WNIOSEK O PATRONAT STAROSTY SZAMOTULSKIEGO 

  

1. Nazwa przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Organizator/wnioskodawca  

Nazwa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko przedstawiciela (osoby kontaktowej)………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………  E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

3. Cele przedsięwzięcia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

4. Miejsce: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Termin: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Zasięg terytorialny: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

7. Adresaci: …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

8. Czy wydarzenie ma charakter cykliczny?               TAK / NIE  

9. Czy przedsięwzięcie było w poprzednich latach/edycjach objęte patronatem Starosty Szamotulskiego?  

TAK / NIE (wnioskuję o patronat po raz pierwszy) / NIE (odmowa) 

10. Czy wystąpiono o objęcie przedsięwzięcia patronatem medialnym (prasa, radio, telewizja, portale internetowe)?    

            TAK / NIE 

Jeżeli tak, proszę wymienić: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 11. Czy wystąpiono o objęcie przedsięwzięcia patronatem innych instytucji (urzędy, inne organizacje lub firmy)?    

            TAK / NIE 

Jeżeli tak, proszę wymienić: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Załączniki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, Starosta informuje, że. 

Administratorem danych 
osobowych jest osób fizycznych 
wskazanych w treści wniosku 
jest 

Starosta Szamotulski z siedzibą w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4  

Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych 
(IOD) 

Dane kontaktowe IOD: 

mail: iod@gszamotuly.com.pl  
adres: Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4,  
64-500 Szamotuły 

kategoria danych osobowych  
 

Dane identyfikacyjne oraz służbowe dane kontaktowe, w zakresie 
imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i nr telefonu  

 

Cele przetwarzania danych 
osobowych oraz podstawa 
prawna przetwarzania  

 

Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności niezbędnych do rozpatrzenia 
wniosku o przyznawanie patronatu Starosty Szamotulskiego zgodnie  
z obowiązującym Regulaminem przyznawania patronatów Starosty 
Szamotulskiego. 

Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę 
trzecią).  

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.  

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

Czas przetwarzania  

 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla zrealizowania 

celu dla którego zostały zebrane i przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji przepisów prawa.  

Odbiorcy danych osobowych  

 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi względem 
Administratora na podstawie podpisanych z nimi umów.  

Przysługujące prawa  

 

• Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;  

• Prawo do sprostowania danych osobowych;  

• Prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 
17 RODO);  

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach 
wskazanych w art. 18 RODO);  

• Prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach wskazanych  
w art. 20 RODO);  

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na 
wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;  

• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania patronatów Starosty Szamotulskiego.  

 

............................................................ 
     Podpis wnioskodawcy 


