
Załącznik do Regulaminu przekazywania 

materiałów promocyjno–informacyjnych podmiotom 

zewnętrznym 

 

Białystok, ............................ 
 
............................................................................ 

Nazwa wnioskodawcy 

 

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

Adres 

 

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

Nr telefonu, e-mail 

 

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

Osoba uprawniona do odbioru materiałów 

 

 

Wniosek  

o wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych 
 

1. Informacje o wnioskodawcy (instytucja, osoba prywatna, podmiot gospodarczy, itp.): 
.....................................................................................................................................................................................

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

 

2. Osoba prowadząca projekt (imię, nazwisko, funkcja, dane kontaktowe):  
....................................................................................................................................................................  

 

3. Przeznaczenie materiałów promocyjnych i wydawnictw: 
 

a)  nazwa i krótki opis przedsięwzięcia:  

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

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

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

 

b) termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

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

 

c) ilość potrzebnych materiałów i do kogo będą adresowane:  

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

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

 

d) wersje językowe zamawianych wydawnictw: 

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

 

4. Czy wnioskodawca uzyskał jakiekolwiek wsparcie finansowe z budżetu Miasta na realizację 

przedsięwzięcia? (niewłaściwe skreślić) 

 

TAK/NIE 

 
5. Uzasadnienie szczególnego znaczenia projektu na rzecz promocji i turystyki Miasta Białystok   
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

6. Zobowiązuję się do przedstawienia sprawozdania i dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu 
w ciągu 30 dni od daty imprezy, tj. do dnia .................................................................. 

 
 

 

 

................................................................... 
          Podpis wnioskodawcy  

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 

2021 r.) (RODO), informuje się że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w 

Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok; 

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 

Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl; 

3) podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie materiałów promocyjnych 

Miasta Białystok na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do rozliczenia 

wykonania zadania wynikającego z art. 7 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym – promocja gminy; 

4) Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż organom publicznym prowadzącym konkretne 

postępowania zgodnie z prawem oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w 

trybie art. 28 RODO; 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną 

poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe; 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; 

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

8) Podanie danych jest warunkiem uzyskania materiałów promocyjno-informacyjnych; 

9) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

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

          Podpis wnioskodawcy  
 


