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Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznania  

Honorowego Patronatu 

Starosty Toruńskiego 
 

Wniosek o przyznanie  

Honorowego Patronatu Starosty Toruńskiego 

Dane wnioskodawcy: 

 

Imię i nazwisko 

/Nazwa organizacji 

 

 

 

Adres korespondencyjny 

 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

Typ organizatora* 

□administracja publiczna       

□organizacja społeczna  

□osoba prywatna                         

□inny (proszę wpisać) ……………………………………………….. 

 

Osoba odpowiedzialna za 

organizację przedsięwzięcia  
(imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

 

 

 

Informacje o przedsięwzięciu: 

 

Nazwa  

 

 

 

 
 

Data realizacji 
 

 
 

Miejsce realizacji 

(dokładny adres) 

 

 

 

Krótki opis i cel przedsięwzięcia,  

w tym: do kogo jest skierowane, 

planowana liczba uczestników  

 

 

 

 

Charakter wydarzenia*  

 

□edukacyjny    □kulturalny   □turystyczny     □naukowy 

□rozrywkowy   □społeczny     □ekonomiczny □sportowy 

□patriotyczny   □inny (proszę wpisać) ……………………….. 

 

Zasięg terytorialny projektu* 

 

□międzynarodowy   □ogólnopolski  □wojewódzki  □powiatowy   

□gminny/międzygminny 
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Czy wydarzenie o charakterze 

cyklicznym było już wcześniej 

objęte Honorowym Patronatem 

Starosty Toruńskiego?*  

□ TAK                   □ NIE                 □ NIE DOTYCZY 

 

 

jeśli TAK, proszę podać w jakich latach 

 

 …………………………………………………………. 
 

Informacje dodatkowe: 
Oczekiwania organizatora 

wobec udziału Starosty Toruńskiego  w 

przedsięwzięciu* 
  

(jeżeli zaznaczono TAK, proszę podać datę  

i godzinę) 

□ TAK                                        □ NIE 

 

……………………… 
data i godzina 

 

Partnerzy i/lub współorganizatorzy 

przedsięwzięcia 

 

 

 

Inne osoby, do których zwrócono 

się z prośbą o Honorowy Patronat  

 

 

 

 

Inne osoby, które objęły 

przedsięwzięcie Honorowym Patronatem 

 

 

Patroni medialni przedsięwzięcia 
 

 

Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny* 

 

□ TAK    

□ NIE   

 
* zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję 

 

UWAGA – DO WNIOSKU PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ PROGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem przyznania Honorowego Patronatu Starosty 

Toruńskiego. W przypadku pozytywnej decyzji o objęciu Honorowym Patronatem realizowanego 

przedsięwzięcia, zobowiązuję się do spełnienia wytycznych określonych w tym Regulaminie. 

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

       / miejscowość i data /      / pieczęć i podpis wnioskodawcy / 

 

 
Data wpływu wniosku………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Numer wniosku………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Decyzja w sprawie objęcia Honorowego Patronatu Starosty Toruńskiego: 

      □ tak         □ nie 

 

Decyzja w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięcia:  

      □ tak       □ nie 
 

Kwota wsparcia ……………………………………………………. 
 
 

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

                                                                                       (data)           (podpis Starosty Toruńskiego) 
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Klauzula informacyjna 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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/W – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński. Można się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 

ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, e-mailowo: starostwo@powiattorunski.pl, telefonicznie 56/ 662 

88 88. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@powiattorunski.pl. 

3) Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w celu przeprowadzenia procedury 

przyznania Honorowego Patronatu Starosty Toruńskiego dla wnioskowanego przedsięwzięcia na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. na podstawie Państwa zgody. 

4) W związku z prowadzonym konkursem administrator będzie przetwarzał wyłącznie zwykłe dane 

osobowe, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. 

5) Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu 

Starosty Toruńskiego. 

6) Państwa dane możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, którymi są np.: portale społecznościowe, mass 

media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz 

telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z 

takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

7) Państwa dane możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, którymi są np.: podmioty świadczące usługi 

informatyczne i inne. Jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw. 

8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej 

dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. jako materiał archiwalny 

przechowywany wieczyście. 

9) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, które można sprostować, 

gdy zachodzi taka konieczność. Mają Państwo także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, czy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo prawo do 

cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie. Z ww. żądaniami możecie Państwo wystąpić do 

administratora w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej. 

10) Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy   

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11)Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

   profilowania. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostę Toruńskiego 

zawartych w powyższej klauzuli informacyjnej. 
 

 

 

 

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

                                / miejscowość i data /   / pieczęć i podpis wnioskodawcy / 

mailto:iod@powiattorunski.pl

