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Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania  

Patronatu Honorowego Starosty Radomskiego 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE PATRONATU HONOROWEGO STAROSTY RADOMSKIEGO 
 

ORGANIZATOR GŁÓWNY/WNIOSKODAWCA  

1. Nazwa ............................................................................................ 
2. Adres .............................................................................................. 
3. Telefon, email ............................................................................ 
4. Imię i nazwisko, funkcja osoby do kontaktu odpowiedzialnej za realizację 
przedsięwzięcia: ………………………................................................................................................. 

 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Pełna nazwa przedsięwzięcia:.......................................................................................................... 
2. Miejsce, termin i czas trwania przedsięwzięcia  

................................................................................................................................................ 
3. Zasięg przedsięwzięcia: 
 lokalny  powiatowy   wojewódzki  ogólnopolski  międzynarodowy    

4. Opis przedsięwzięcia: 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..… 

5. Wnioskuję o:  

objęcie patronatem honorowym 
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 

6. Partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia: 
................................................................................................................................................ 

7. Patroni  medialni  przedsięwzięcia:……............................................................................................... 
8. Lista honorowych patronów, w tym podmiotów, do których wystosowano 

prośbę o patronat honorowy: ............................................................................................................... 
9. Źródła finansowania przedsięwzięcia (proszę  podać  także  informacje  

o przewidywanych  sponsorach):........................................................................................................ 
10. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?  

 tak (proszę podać jak często się odbywa, która to edycja oraz informację, czy uprzednio przedsięwzięcie było objęte 

honorowym patronatem Starosty Radomskiego) 
................................................................................................................................................ 
 nie   

11. Krótka charakterystyka wnioskodawcy: (typ jednostki, zrealizowane najważniejsze inicjatywy 

itp.) …………………….................................................................................................................................................. 
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12. Załączniki: (harmonogram, program przedsięwzięcia, regulamin (dot. konkursów) itp. 

.......................................................................................................................................... 

13. Oświadczam, że posiadam niezbędne zgody/pozwolenia na realizację 
przedsięwzięcia  oraz z zakresu przetwarzanych i udostępnianych danych 
osobowych. 

14. Informuję, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania Patronatu 
Honorowego Starosty Radomskiego, w pełni go akceptuję i oświadczam, że 
w przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem, wywiążę się z zobowiązań 
przypisanych Organizatorowi przedsięwzięcia, o których mowa w w/w 
Regulaminie. 

15. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych dla potrzeb związanych 
z patronatem. 

 
 
 

 ......................................................     ..................................................... 
/miejscowość, data/       /podpis i pieczęć Wnioskodawcy/ 

 

Objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem nie oznacza deklaracji 
wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu z siedzibą przy 
ul. T. Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:  
Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124 
tel. (48) 36-55-801  wew. 181;  (48) 340-40-64 wew. 181 
e-mail: bkubik@spradom.eu 

3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c i e zgodnie z  ogólnym 
Rozporządzeniem 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 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1988 r. w celu realizacji przez Starostwo 
Powiatowe w Radomiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym i ustaw szczególnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane przez 
obowiązujące przepisy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną (kat. A). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa 
oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku o objęcie Patronatem Starosty oraz przekazane materiały będą 
przetwarzane w celu prawidłowej realizacji wniosku oraz w celu promocji wydarzenia/przedsięwzięcia na 
różnych polach eksploatacji m.in.: na stronie internetowej powiatu www.radompowiat.pl, w mediach, mediach 
społecznościowych i prasie w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o wydarzeniu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku 
o patronat Honorowy, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu 
(lub nie) patronatu oraz promocji wydarzenia. 
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