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WNIOSEK O UDZIELENIE PATRONATU HONOROWEGO 
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA POZNANIA 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 
PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY 

 

 
ADRES KORESPONDENCYJNY 
ORAZ DANE KONTAKTOWE 

OSOBY PROWADZĄCEJ PROJEKT 
(imię i nazwisko, numer telefonu, 

e-mail, adres pocztowy) 
             

 

 
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 

WNIOSKODAWCY 
(typ jednostki, profil działalności, 

zrealizowane inicjatywy) 
 

 

 
INFORMACJE O REALIZOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU 

 
 

PEŁNA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 

 
TERMIN I MIEJSCE 

 
 
Czy przedsięwzięcie jest organizowane w miejscu przystosowanym dla 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

 Tak             
 Nie 

 
CEL I UZASADNIENIE 
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CEL I UZASADNIENIE 

 
 
 

 
ZASIĘG TERYTORIANY 

 
 Międzynarodowy                  Ogólnopolski 
 Regionalny                              Lokalny 

 
CZY PRZEDSIĘWZIĘCIE MA 
CHARAKTER CYKLICZNY? 

 
 Tak             Od ………………………………………… 
 Nie 

 
PRZEWIDYWANA LICZBA 

UCZESTNIKÓW 
 

 

 
 

DOSTĘPNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 
 Wstęp wolny 
 Zaproszenie 
 Impreza biletowana       Cena biletu ………………………………… 
 Opłata za uczestnictwo (wpisowe)      

 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA/SPONSORZY 

 

 
CZY WNIOSKODAWCA PLANUJE 

OSIĄGNIĘCIE ZYSKU FINANSOWEGO 
Z PRZEDSIĘWZIĘCIA? 

 

 
 Tak             
 Nie 

 
PLANOWANE DZIAŁANIA 

PROMOCYJNE 
 

 

 
ZAŁĄCZNIKI 

 
 DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE  
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z 

siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-

mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy o samorządzie 
gminnym oraz statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, którym jest 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie patronatu honorowego Młodzieżowej 
Rady Miasta Poznania. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 
celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 
przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane 
d) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 

podstawy przetwarzania 
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych 
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 

danych 
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 

ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń 

• osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 
nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.  

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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7.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi 
współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom 
zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom 
świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz podmiotom 
uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wnioskowania o 
patronat. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 
 
 

………………………………………………….    ………………………………………………….. 
                 (miejsce i data)  (podpis wnioskodawcy) 


