Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 89/2019
Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2019

WNIOSEK
o objęcie patronatem Starosty Strzeleckiego organizowanych przedsięwzięć

Nazwa organizacji wnioskującej o patronat

Forma organizacyjno-prawna wnioskodawcy
(np. stowarzyszenie, fundacja, rada sołecka etc.)

Adres /ulica wraz z numerem budynku, kod pocztowy, miasto/

Telefon kontaktowy, fax, e-mail

Nazwa własna organizowanego przedsięwzięcia

Ranga organizowanego przedsięwzięcia
* odpowiedź należy zaznaczyć X
a) międzynarodowa
b) regionalna
c) powiatowa
Sfera, w jakiej organizowane jest przedsięwzięcie
* odpowiedź należy zaznaczyć X
a) kultura
b) oświata
c) sport
d) turystyka
e) promocja
f) ochrona środowiska
g) ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia
h) inicjatywy służące integracji społeczności lokalnej
i) inna
(jaka?)….…………………………………………………………………………………………………………
Forma realizacji przedsięwzięcia
* odpowiedź należy zaznaczyć X
a) festyn
b) konkurs
c) konferencja
d) zawody
e) przegląd
f) inna
(jaka?) ...........................................................................................................................

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Termin realizacji przedsięwzięcia

Opis organizowanego przedsięwzięcia

Określenie liczbowe skali realizowanego przedsięwzięcia
(ilość drużyn, zespołów, uczestników, osób oraz prognozowany udział gości, kibiców, widzów etc.)

PROMOCJA POWIATU
elementy, czynniki, cechy organizowanego przedsięwzięcia, które świadczą o tym, iż realizowana
inicjatywa przyczynia się do promocji Powiatu Strzeleckiego i służy kształtowaniu jego pozytywnego
wizerunku

Określenie formy oczekiwanego wsparcia rzeczowego z tytułu objęcia Patronatem Starosty Strzeleckiego

Osoba odpowiedzialna za kontakt
(obowiązkowo numer telefonu kontaktowego)

Organizując przedsięwzięcie, o którym mowa w niniejszym wniosku, oświadczają Państwo, że nie będzie ono
ograniczone w swoim zakresie do działalności statutowej organizacji (pełna nazwa w pkt.1), lecz będzie mieściło się w
zakresie zadań publicznych realizowanych przez powiat a określonych w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz skierowane do szerszego grona odbiorców –
mieszkańców powiatu (nie zaś wyłącznie do członków organizacji).

……………………………….………………………………………
(pieczęć wnioskodawcy)

…..……………………………….…………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby składającej wniosek)

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego 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 (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej
RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Starosta Strzelecki, będący kierownikiem Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatstrzelecki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o objęcie patronatem przez Starostę
Strzeleckiego przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu (art. 6 ust. 1 c RODO).
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa (np. w trakcie kontroli).
5) Dane przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym
rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora. Jaki czas- konkretnie
6) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
a) dostępu do Pani/Pana danych oraz uzyskania ich kopii,
b) sprostowania ( jeżeli są nieprawidłowe),
c) sprzeciwu ich przetwarzania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
8) Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować będzie odmową rozpatrzenia wniosku
o objęcie przedsięwzięcia patronem Starosty Strzeleckiego.

