Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 307/2021
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 5 listopada 2021 r.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia
Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Legionowo
Dane organizatora
Imię i nazwisko / nazwa organizatora

Adres

Telefon

Fax

E-mail

Osoba odpowiedzialna za organizację wydarzenia (imię i nazwisko, telefon, e-mail)

Informacje o wydarzeniu
Nazwa wydarzenia

Data i godzina rozpoczęcia

Miejsce wydarzenia (dokładny adres, sala)

Program wydarzenia (godzinny)

Opis wydarzenia (max. 10 zdań)

Zaplanowane sposoby promocji

Informacje dodatkowe
Oczekiwania organizatorów wobec miasta (proszę zaznaczyć)
Udział Prezydenta (zaznaczyć właściwe)

Tak (data i godzina)

Nie

W przypadku odpowiedzi: TAK, proszę podać datę i godzinę
Zapotrzebowanie na upominki promocyjne:

Inne osoby, do których zwrócono się z prośbą o patronat honorowy

Inne osoby, które objęły wydarzenie patronatem honorowym

Przewidywana liczba uczestników
Imprezy masowe (w pomieszczeniach zamkniętych – powyżej 300 osób, na terenie otwartym –
powyżej 1000 osób) należy złożyć wniosek o wydanie decyzji na podstawie Ustawa z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. W przypadku konieczności wyłączenia pasa
ruchu drogowego należy wystąpić o zgodę do Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Dostępność wydarzenia:

wstęp wolny

bilety

zaproszenia

Klauzula informacyjna
Akceptuję regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Legionowo.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu właściwego
przeprowadzenia procedury związanej z przyznaniem Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta
Legionowo.
Osoby, których dane osobowe zostały wskazane w niniejszym formularzu zostały
powiadomione, że ich dane będą wykorzystywane przez Prezydenta Miasta Legionowo, jako
administratora danych wyłącznie w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku.

Ponadto informujemy, że:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że:














administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo
z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo:
kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, iod@um.legionowo.pl
dane osobowe będą przetwarzane w celu określonym we wniosku na podstawie art. 6 ust. 1
pkt c) RODO;
dane nie będą przekazywane innym odbiorcom; dane zostaną przekazane organom
kontrolnym;
dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
dane będą przechowywane zgodnie z kategoria archiwalną 5 lat ;
mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych,
wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
podanie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,) jest
dobrowolne jednak niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu
Prezydenta Miasta Legionowo;
zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

Czytelny podpis osoby wnioskującej

