WNIOSEK O OBJĘCIE HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY GLIWICKIEGO

ORGANIZATOR
Nazwa:
Adres:
Telefon, faks, e-mail:
Imię i nazwisko, funkcja oraz telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za realizację
przedsięwzięcia:
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nazwa, miejsce i termin realizacji:

Impreza masowa
□ tak
□
Impreza kulturalna
□ tak
□
Impreza sportowa
□ tak
□
Impreza inna (jaka?)
□ tak
□
* Właściwe zakreślić
Jakich gmin Powiatu Gliwickiego dotyczy przedsięwzięcie:
□

nie
nie
nie
nie

tak

Krótki opis planowanego przedsięwzięcia
□ tak(do kogo jest adresowane, planowana liczba
uczestników itd.):
□ tak

Dostępność wydarzenia – jaki ma charakter:
□ bezpłatny
□ ogólnodostępny
□ odpłatny
□ za zaproszeniem
* Właściwe zakreślić
Inne podmioty, które objęły przedsięwzięcie patronatem honorowym:

Oczekiwania wobec Starostwa Powiatowego w Gliwicach:

PODPIS WNIOSKODAWCY
…………………………………
Data
DECYZJA STAROSTY GLIWICKIEGO

…………………………………………...
Podpis/pieczęć
…
…………………………………………..
Podpis

ZGODA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Gliwickiego, adres
siedziby: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, jako administratora, na potrzeby realizacji
procesu rejestracji, w związku ze składanym wnioskiem o objęcie honorowym patronatem starosty
gliwickiego. Administrator informuje, iż niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

.........................................................................
data i podpis
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 95/94/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Zygmunta Starego 17;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – (32) 231 96 86, email: iod@starostwo.gliwice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją wniosku o objęcie
honorowym patronatem starosty gliwickiego na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj.
Rozporządzenia 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) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich usunięcia, prawo do
ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na
wstępie;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może utrudnić
realizację wniosku o objęcie honorowym patronatem starosty gliwickiego w szczególności
w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień;
9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej;
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
........................................................................
data i podpis

