Załącznik nr 1 do Regulaminu materiałów promocyjnych

………………………………………………
Imię i nazwisko (nazwa instytucji lub firmy)
……………………………………………………
Adres
……………………………………………………
Nr telefonu/faxu, e-mail
……………………………………………………
Osoba uprawniona do odbioru materiałów

Bielsko-Biała, ………………………..

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Promocji Miasta i Sportu
ul. Plac Ratuszowy 5,
43-300 Bielsko-Biała

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
1. Przeznaczenie materiałów promocyjnych
a) nazwa i krótki opis przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b) krótki opis w jaki sposób przedsięwzięcie promuje miasto Bielsko-Biała wśród osób spoza miasta
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
c) termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
d) ilość potrzebnych materiałów (liczba odbiorców): …………………………………….…………
e) rodzaj materiałów, o które występuje wnioskodawca:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
f) wersja językowa zamawianych materiałów: …………………………………………………...…
g) oczekiwany termin odbioru materiałów: ………………….

………………………………………
Podpis wnioskodawcy (pieczątka)
Wypełnia Wydział Promocji Miasta i Sportu
Data wpływu wniosku:..................................
Stanowisko Wydziału Promocji i Sportu: TAK NIE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych
1. Zgodnie 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1.
z
dnia
4
maja
2016
r.),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu otrzymania materiałów promocyjnych.
……………………….….….……..………..………………………………………
(miejscowość, data oraz czytelny podpis wnioskodawcy)
2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.),
- zwanego dalej RODO, o tym, że:
a) Administratorem danych osobowych wskazanych we wniosku o wydanie materiałów promocyjnych jest
Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
b) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, pisemnie na
adres siedziby Administratora.
c) Dane osobowe wskazane we wniosku, przetwarzane będą w celu wydania materiałów promocyjnych, na
podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO.
d) Dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. c i zostaną usunięte
po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte.
e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do wydania materiałów
promocyjnych.
f) Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów
prawa.
g) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile żądania nie są ewidentnie
nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz
nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona,
- przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia
przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
h) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
i) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
……………………….….….……..………..……………………………
(miejscowość, data oraz czytelny podpis wnioskodawcy)

