Wniosek o przyznanie honorowego patronatu
Ministerstwa Cyfryzacji
Organizator
a) Imię i Nazwisko, Instytucja
b) adres
c) telefon, fax, e-mail
d) dane osoby do kontaktu
Partnerzy, współorganizatorzy
Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce i termin
Zasięg przedsięwzięcia (np.
międzynarodowy, ogólnopolski,
regionalny, lokalny)
Cele przedsięwzięcia
Do kogo kierowane jest
przedsięwzięcie i jaka jest planowana
liczba uczestników
Źródła finansowania.
(uwaga: wniosek o patronat nie pełni
jednocześnie funkcji wniosku o jakikolwiek
rodzaj dofinansowania przedsięwzięcia ze
środków Ministerstwa Cyfryzacji)

Czy udział w przedsięwzięciu jest
odpłatny? Jaki jest koszt?
Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie
zysku finansowego?
Czy przedsięwzięcie ma charakter
cykliczny?
Czy poprzednie edycje były objęte
honorowym patronatem?
Czy wystąpiono o objęcie patronatem
do innych instytucji? Jakich?
Czy przedsięwzięcie uzyskało już
patronat innej instytucji? Jakiej?

Uzasadnienie prośby o patronat

Informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem przyznawania patronatu honorowego
Ministerstwa Cyfryzacji i w pełni go akceptujemy.

…………………………………………..
Data i podpis wnioskodawcy

Wymagane załączniki






regulamin przedsięwzięcia
szczegółowy harmonogram
lista zaproszonych gości/prelegentów (z zaznaczeniem
potwierdzonych)
materiały z poprzedniej edycji (jeśli przedsięwzięcie ma
charakter cykliczny)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z realizacją z przyznawaniem wniosków o
patronat honorowy Ministerstwa Cyfryzacji
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email
iod@mc.gov.pl. 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 Ministerstwa Cyfryzacji w odpowiedzi na wniosek złożony na adres patronaty@mc.gov.pl (lub wersji papierowej) oraz realizacji złożonego wniosku, gdzie podstawą prawną jest „i 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 Ministra Cyfryzacji.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z realizacją z przyznawaniem wniosków o
patronat honorowy Ministerstwa Cyfryzacji
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)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

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 Ministerstwa Cyfryzacji.

