
REGULAMIN PRZEKAZYWANIA MATERIAL6W
pRoMocyJNo - TNFORMACYJNYCH PODMIOTOM ZEWN4TRZNYNT

l. Referat Promocji i Turystyki Departamentu Kultury Promocji i Sportu Urzqdu
Miejskiego w Bialymstoku przekazuje materiaty promocf no-informacyjne Miasta
Bialystok, zwane dalej ,,materialami" podmiotom zewnQtrznym spelniaj4cym warunki
okreSlone w niniejszym Regulaminie.

2. Dysponentem material6w jest Referat Promocji i Turystyki.
3. Pod pojqciem ,,materialy" rozumie siq wydawnictwa drukowane (atbumy, foldery, ulotki,

broszury, informatory, mapy, kalendarze, itp.), multimedia oraz gad2ety reklamowe
(koszulki, czapeczkr, kubki, dfugopisy, ol6wki, maskotki, notesy, breloki, torby, smycze,
itp.) i inne finansowane ze Srodk6w Miasta Bialystok.

4. Materialy wydawane sq przez Referat Promocji i Turystyki bezplatnie, wylqcznie
organizatorom projekt6w maj4cych szczeg6lne znaczerrie promocyjno-turystyczne (np.

wizl,ty inwestor6w, targi krajowe/miqdzynarodowe, misje gospodarcze, wizyly
dziennikarzy w ramach study press, imprezy kulturalne i sportowe o charakterze
krajowym/miqdzynarodowyn, wymiany mlodzie2owe z zagranic4 itp.). Materialy
przeznaczone s4 tak2e na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowane
bezpoSrednio przez P rezydenta Miasta Bialegostoku.

5. O wydanie material6w mogq ubiegai siq: organizacje non-profit, organizacje
pozarz4dowe, organizacje po2yku publicznego, plac6wki naukowo-oSwiatowe, jednostki

samorzqdowe, instl,tucje paristwowe, punkty informacji turystycznej oraz obiekty
Swiadcz4ce usfugi noclegowe prowadz4ce dzialalnoS6 na terenie Miasta Biatystok.

6. IIoSi material6w ka2dorazowo przyznawana jest dla konkretnego projektu,
ale wnioskowa6 o materiaiy mo2na nie czq5ciej ni2 dwa razy w roku kalendarzowyn.
W zale2no6ci od stanu magazynowego zastrze5a siq mo2[iwo6i wydania mniejszej ilo6i
material6w ni2 wnioskowana, uwzglqdniajqc dostQpne wersj e jqzykowe. Zlo2enie
wniosku nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem material6w.

7. Referat Promocji i Turystyki nie wydaje material6w w celach komercf nych. Materialy
nie bqdq takZe wydawane podmiotom, kt6re otrzymaiy ju2 wsparcie finansowe z bud2etu
miasta na realizacjE zadania wlasnego podmiotu, z wyj qtkiem umotywowanych
przypadk6w, kt6re ze wzglqdu na wyj4tkowe znaczenie dla promocji i budowania
poz}{ lnvnego wizerunki Miasta uzasadniajE przyznanie material6w.

8. Formularz wniosku znajduje siq na oficjalnej stronie intemetowej Miasta Bialystok.
g. Wnioski mo2na sklada6 osobi5cie w Referacie Promocji i Turystyki lub za

Zalqcznlk
do Z ARZ \DZENIA NR !.8.I/2 l

PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU
z dnia 98.. listopada 2021 r.

poSrednictwem skrzynki elektronicznej: promocja@um.bialvstok.pl .

10. wnioski nale2y skladai nie p62niej ni2 na dwa tygodnie przed realizacj 4 przedsiqwziqcia,

jednak2e nie wczesniej ni2 dwa miesiqce przed planowanym terminem wydarzenia.

1 I . Rozpatrywane bqd4 tytko wnioski dokladnie wypelnione i podpisane'

1

12. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania'

I



13. Wydanie material6w promocyjnych nast4pi na podstawie pozytywnej decyzji Dyrektora
Departamentu Kultury, Promocji i Sportu lub w przypadku jego nieobecno6ci jego
Zastgpcy.

14. Materialy wydawane bqd4 w siedzibie Referatu Promocji i Turystyki.
15. Wnioskodawca, kt6ry otrzymal materialy w ramach organizowanego przedsiqwziqcia

zobowiqzany jest do przedlo2enia sprawozdania w wersj i elektronicznej w terminie 30
dni od daty jego realizacji. Niewyr,vi4zanie siq z niniejszego zobowi4zania bqdzie mialo
wplyrv na rozpatrywanie kolejnych wniosk6w zlo2onych przez wnioskodawc6w.

16. W przypadku negatywnego rozpatrzerua wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony
o tym fakcie telefonicznie lub za pomoc4 poczty elektronicznej. Od decyzji negatyr,vnej
nie przysluguj e odwolanie.

17. Referat Promocji i Turystyki nie prowadzi wysyiki material6w, w zwi4zku z powylszym
wszelkie wnioski zawieraj4ce proSbq o ich przeslanie nie bqd4 rozpatry"wane.

18. Dodatkowych informacji udziela Referat Promocji i Turystyki, Departament Kultury,
Promocji i Sportu, Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok,
promocj a@um.bial ystok.pl
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Zal{cznik do R€ulannnu przekazywania
materiat6w promocyjno informacyj nyc h podmiotom
zewoQtrznym

Biatystok,.....

Nazwa wnioskodawcy

Nr telcfonu, e-mail

Osoba upmwniona do odbioru material6w

Wniosek
o wydanie material6w promocyjno-informacyj nych

L lnformacje o wnioskodawcy (instytucja, osoba prywatna, podmiot gospodarczy, itp.):

2. Osoba prowadz4ca projekt (imiQ, nazwisko, funkcja, dane kontaktowe):

3. Przeznaczenie material6w promocyjnych i wydawflictw:

a) naz\aa i kotki opis przedsiqwziqcia:

b) termin i miejsce realizacji przedsiQwziQcia:

c) iloSd potrzebnych materialow i do kogo bqd4 adresowane:

d) wersje jQzykowe zamawianych wydawnictw:

4. Czy lynioskodawca uzyskal jaki€kolwiek wsparcie finansowe z budietu Miasta na realizacjg
przedsigwzigcia? (niewlafciwe skreilit)

TAK/i\IE

5. Uzasadnienie szczeg6lnego znaczenia projektu na rzecz promocii i turystyki Miasta Bialystok

6. Zobowi4zujq sig do przedstawienia sprawozdania i dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu
w ci4gu 30 dni od daty imprezy, tj. do dnia

Podpis u"nioskodawcy



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodrue z art. [3 ust. I i2 rozporz4dze a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdfia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z ptzetwarzatiem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyreky*y 95/46,'\ E (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. LrE Ll l9 s.l z 2016 r.. sprost. Dz. Urz. W Ll27 s.2 22018 r., sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z
2021 r.) (RODO). informuje siq 2e:

l) adminisuatorem Pani,/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w
Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok;

2) dane kontaktowe do Inspektora Ockony Danych: Urz4d Miejski w Bia\mstok:u, ul. Slonimska t, 15-950
Bialystok, tel. 85 8'79'79 79. e-mail: bbi@um.bialvstok.pl;

3) podane dane osobowe sq przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie material6w promocyjnych
Miasta Biatystok na podstawie art. 6 ust. I lit. e RODO - przerwarzanie jest niezbqdne do rozliczenia
*ykonania zadania uynikajqcego z art. 7 pkt l8 ustawy o samorzqdzie gminnym promocja gminy;

4) Pana/Pani dane nie bqd4 udostqpniane podmiotom innlm, ni2 organom publicznl.rn prowadzEcfn konketne
postQpowania zgodrue z prawem oraz podmiotom, ktorym administrator powierzyl przetwarzatie danych w
rybie art. 28 RODO;

5) Pani,/Pana dane bEd4 przechowl'wane przez okes 5 lat od daty zakoriczenia sprawy, a po tym okesie zostanE
poddane ocenie przydatno6ci przez Archiwum Paristwowego;

6) Przystuguje Pani,/Panu prawo do:
a) dostQpu do danych, na zasadach okeslonych w art. t5 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach okeslonych w art. l6 RODO;
c) usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okeSlonych w art. l7 RODO;
d) ograniczenia przetwarzaria, ta zasadach okreSlonych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania da.nych, aa zasadach oke6lonych w art. 2l RODO.

7) Przystuguje Pani,/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6ry.rn jest Prezes UrzQdu
Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danychjest warunkiem uzyskania materiatow promocyjno-informact'nych;
9) Dane nie bEda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzj i, w tym profilowaniu.

Podpis wnioskodawcy
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