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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania  

Patronatu Starosty Opolskiego 

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

          (miejscowość i data) 

Wniosek o objęcie patronatem 

Starosty Opolskiego przedsięwzięcia 

Organizator 

1. Nazwa   

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

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

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

2. Adres  
 

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

3. Telefon, fax, e-mail  

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

4. Dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia i upoważnionej do kontaktu 

(numer telefonu, e-mail)  

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

 

5. Forma prawna (fundacja*,   stowarzyszenie*,   działalność gospodarcza*,   spółka*  itp.)  

 
 

 * niepotrzebne skreślić 
 

 

 

Opis przedsięwzięcia 

 

1. Nazwa przedsięwzięcia (imprezy lub projektu) 
 

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

2. Miejsce i termin realizacji 

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

3. Zasięg przedsięwzięcia:    * międzynarodowy, * ogólnopolski, * regionalny, * powiatowy, 
* lokalny                               

 
 

* niepotrzebne skreślić 
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4. Cele przedsięwzięcia  
 

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

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

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

5. Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest planowana liczba uczestników ? 

 

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

 

6. Forma realizowanego przedsięwzięcia:  zawody*,  festyn*,  przegląd*,  konkurs*,   
konferencja* (jeżeli inna, proszę określić - jaka?) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 

7. Partnerzy i współorganizatorzy przedsięwzięcia 

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

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

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

8. Czy zgłaszane przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Opolskiego 

na podstawie innych przepisów?  

                     *Tak  / *Nie                                                                                          * niepotrzebne skreślić 

9. Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny? 

                     *Tak  / *Nie                                                                                          * niepotrzebne skreślić 

10.  Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego? 

                    *Tak  / *Nie                                                                                           * niepotrzebne skreślić 

11. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? 

                   *Tak  / *Nie                                                                                            * niepotrzebne skreślić 

12. Czy przedsięwzięcie ma charakter komercyjny? 

                  *Tak  / *Nie                                                                                             * niepotrzebne skreślić 

13. Czy poprzednie edycje były objęte honorowym patronatem Starosty Opolskiego?   

(jeżeli tak, to w jakich latach) 

 

14. SPONSORZY: Czy wystąpiono o objęcie patronatem do innych instytucji? Jakich? 

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

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

 

15. Czy przedsięwzięcie uzyskało już patronat innej instytucji? Jakiej? 
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Promocja Powiatu Opolskiego  

1. Elementy, czynniki, cechy organizowanego przedsięwzięcia, które świadczą o tym, 

iż realizowana inicjatywa przyczynia się do promocji Powiatu Opolskiego i służy 

kształtowaniu jego pozytywnego wizerunku  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Określenie formy oczekiwanego wsparcia rzeczowego z tytułu objęcia Patronatem 

Starosty Opolskiego 

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

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

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

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

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

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

 

3. Uzasadnienie prośby o patronat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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1) Oświadczam, że w związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania  

o charakterze promocji produktów, usług, czy firm, w formie, która mogłaby sugerować 

zaangażowanie i poparcie dla nich przez Powiat Opolski. 

2) Oświadczam, że organizowana przeze mnie impreza jest zgodna z przepisami polskiego 

prawa.  

3) Organizując przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 2 oświadczam, że przedsięwzięcie 

będzie mieściło się w zakresie zadań publicznych realizowanych przez Powiat Opolski, 

a określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019, poz. 511) oraz  skierowane będzie do szerokiego grona odbiorców – 

mieszkańców powiatu / regionu / innych (nie zaś wyłącznie do członków organizacji) 

4) Informuję, że zapoznaliśmy się z Regulaminem przyznawania Patronatu Honorowego 

Starosty Opolskiego, i w pełni go akceptujemy. 

5) Informuję, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Opolu. 

 

Wymagane załączniki 

 regulamin przedsięwzięcia 

 szczegółowy harmonogram 

 materiały z poprzedniej edycji (jeśli przedsięwzięcie ma charakter cykliczny) 

 

 

 

                                                                                             …………………………………….. 
                                                                                                        data i podpis wnioskodawcy 
 
 

Potwierdzenie odebrania:  

 roll-up 

 baner 

promującego Powiat Opolski 

                                                                                             ………………………………………. 
                                                                                                data i podpis wnioskodawcy 

 

 

Potwierdzenie zdania:  

 roll-up 

 baner 

promującego Powiat Opolski 

                                                                                  …………………………………. 
                                                                                             data i podpis wnioskodawcy 
 
 

UWAGI:  
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z realizacją 

z przyznawaniem wniosków o patronat honorowy Starosty Opolskiego) 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Starosta Opolski, mający siedzibę w Opolu (45-068) przy ul. 1 Maja 29  

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email iodo@opoczta.pl  lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Starosta Opolski  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Anetę Gierłach, z którą może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez email iodo@opoczta.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA  

Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia informacji o przyznaniu (lub braku zgody) 

patronatu honorowego Starosty Opolskiego w odpowiedzi na wniosek złożony na adres: 

starostwo@powiatopolski.pl  (lub wersji papierowej) oraz realizacji złożonego wniosku, gdzie podstawą 

prawną jest „interes publiczny o którym mowa w art. 6 rozporządzenia 2016/679 oraz prawnie 

uzasadnionym interesie administratora danych jakim jest archiwizacja otrzymywanych wniosków oraz 

ochrona przed roszczeniami”. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia wniosku oraz upływu okresów uzasadnionych prawnym 

interesem Starostwa Powiatowego w Opolu.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.  

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO)  

ŹRÓDŁO 

POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą oraz od wnioskodawcy, gdy jest nim osoba inna niż osoba 

której dane dotyczą. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o patronat 

oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) patronatu Starosty Opolskiego.  

PRAWO DO COFNIĘCIA Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 
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