
Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Prezydenta Miasta 
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. + 48 91 42 45 020, fax: + 48 91 42 45 120 
bpm@um.szczecin.pl ∙ www.szczecin.pl 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

BPM-2 
 

Szczecin, dnia ……………………… 

Imię, nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy: 

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

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

Adres do korespondencji........................................ 

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

Telefon kontaktowy................................................. 

Adres email …………………………………………. 

 

 

WNIOSEK 
o przyznanie Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin lub 

Mecenatu Miasta Szczecin 

 

1. Nazwa wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia lub publikacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Szczegółowy program, opis planowanego wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia lub publikacji oraz 
główne cele: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Termin i miejsce realizacji:  

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

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

4. Inni partnerzy i/lub współorganizatorzy: 

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

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

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

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

Wydarzenie, projekt, przedsięwzięcie ma charakter cykliczny: 

 □ TAK    □ NIE 

 
 

szczegółowe informacje: 

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

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

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

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

Zaangażowanie finansowe Gminy Miasto Szczecin w wydarzenie, projekt, przedsięwzięcie lub publikację: 

 □ TAK     □ NIE 

 
szczegółowe informacje: 

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

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

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

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

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

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

Zasięg wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia*: 

1. Międzynarodowy 

2. Ogólnopolski 

3. Regionalny 

4. Lokalny 

 



  

 

Proszę o wydanie certyfikatu potwierdzającego nadanie Patronatu Honorowego lub Mecenatu Miasta: 
 

- w formie drukowanej              □ TAK    □ NIE 

- w formie elektronicznej   □ TAK    □ NIE    

i przesłanie na adres mailowy ...................................................................... 

*-niepotrzebne skreślić 
 

Obowiązek INFORMACYJNY GMINY MIASTO SZCZECIN – URZĘDU MIASTA SZCZECIN 

 
Kiedy załatwia Pani/ Pan sprawy w naszym Urzędzie, podaje Pani/ Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które 
wynikają z przepisów prawa, zawartej z Panią/ Panem umowy lub Pani/ Pana zgody. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób 
trzecich lub innych organów publicznych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich 
przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/ Pana prawa lub 
wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane. 
Jeśli uzna Pani/ Pan te działania za niewystarczające lub jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza RODO może Pani/ Pana również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 
Administrator 

danych 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą                            
w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin. Infolinia urzędu:  91 424 5000,   

 
Inspektor Ochrony 

Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu 
przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także 
przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować się z IOD telefonicznie 91 4245702 lub 
poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby 
zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Sekretariatem 
Biura Prezydenta Miasta: 91 424 5020. 

 
Cel przetwarzania 
danych i podstawa 

prawna 
przetwarzania  

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji sprawy związanej z wnioskiem o przyznanie Patronatu 
Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin. Podstawą prawną przetwarzania danych 
jest Pana/Pani zgoda - art. 6 ust. 1 lit a 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwanego RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym.  

 
Okres 

przechowywania 
danych 

Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, 
jednocześnie informujemy, że składane wnioski podlegają archiwizacji. Dane osobowe będą przechowywane przez 
okres zgodny z rozporządzeniem 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 

 
Odbiorcy danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Szczecin i jednostek 
organizacyjnych Urzędu zgodnie z Regulaminem przyznawania Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin 
lub Mecenatu Miasta Szczecin 

 
Pani/ Pana prawa 

a) prawo dostępu do danych osobowych- art. 15 RODO; 
b) prawo sprostowania danych - art. 16 RODO; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO; 
d) prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO; 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

 
Zgoda na 

przetwarzanie 
danych 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, 
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody, podanie przez Panią/ Pana 
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne aby załatwić sprawę.   

     
Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 
 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a 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 tych danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie Patronatu 
Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin.   

 
 
 

     …………..…………………………….. 
        podpis wnioskodawcy  


