
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 23/2022  

Starosty Powiatu Ciechanowskiego  

z dnia 22 lutego 2022 r.  

 

.............……….............., dnia...........................  

          miejscowość  

 

Nazwisko i imię lub nazwa wnioskodawcy (*)  

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

Adres ..................................................................  

Telefon Kontaktowy............................................  

e-mail...................................................................  

 
(*) Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się  

z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  

 

 

Starosta Powiatu Ciechanowskiego  

za pośrednictwem Wydziału Promocji Powiatu 

i Polityki Społecznej 

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów 

 

WNIOSEK O OBJĘCIE HONOROWYM PATRONATEM WYDARZENIA /UDZIAŁ 

W KOMITECIE HONOROWYM (właściwe proszę podkreślić) STAROSTY 

POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

 

1.Tytuł planowanego przedsięwzięcia 

 

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

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

2.Opis planowanego przedsięwzięcia oraz główne cele przedsięwzięcia 

 

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

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

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

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

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

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

3. Termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia 

 

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



4. Zasięg przedsięwzięcia (proszę zaznaczyć właściwe)  

 Międzynarodowy  

 Ogólnopolski  

 Regionalny  

 Lokalny  

 

5. Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest przewidywana liczba uczestników 

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

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

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

 

6. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny (jeśli tak, czy uprzednio było objęte 

Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Ciechanowskiego)?  

 

 tak 

 

Termin(-y) minionych edycji przedsięwzięcia objętych Honorowym Patronatem Starosty 

Powiatu Ciechanowskiego 

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

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

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

 

7. Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny? Na jaki cel będą przeznaczone środki? 

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

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

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

8. Czy przedsięwzięcie jest współfinansowane z budżetu powiatu ciechanowskiego?  

 

 tak 

 nie 

 

9.  

a) Organizatorzy przedsięwzięcia: 

 

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

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

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

b) Współorganizatorzy przedsięwzięcia 

 

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

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

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

 



10. Inni patroni przedsięwzięcia/ członkowie honorowego komitetu: 

 

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

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

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

 

11. Informacje na temat wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego działań, osoba do  

kontaktu w sprawach organizacyjnych 

 

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

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

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

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

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

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

 

12. Lista załączników (np. program, regulamin, referencje, zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych – w przypadku, gdy we wniosku zamieszczono dane osobowe) 

 

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

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

 

 

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

czytelny podpis wnioskodawcy  

 

 

Klauzula informacyjna  

 

 Akceptuję regulamin przyznawania Honorowego Patronatu oraz przyjmowania przez Starostę 

Powiatu Ciechanowskiego członkostwa w komitecie honorowym  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu właściwego przeprowadzenia 

procedury związanej z przyznaniem honorowego patronatu oraz przyjmowaniem przez Starostę Powiatu 

Ciechanowskiego członkostwa w komitecie honorowym.  

 

 Osoby, których dane osobowe zostały wskazane w niniejszym formularzu zostały powiadomione, że 

ich dane będą wykorzystywane przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego, jako administratora danych 

wyłącznie w celu realizacji niniejszego wniosku  
 

Ponadto informujemy, że:  

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Ciechanowskiego, ul. 17 Stycznia 7, 06-

400 Ciechanów.  

W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ciechanow.powiat.pl.  

b) przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury 

związanej z przyznaniem honorowego patronatu oraz przyjęciem przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego 

członkostwa w komitecie honorowym, zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2022 Starosty Powiatu Ciechanowskiego z 

dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Powiatu 



Ciechanowskiego oraz przyjmowania przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego członkostwa w komitecie 

honorowym.  

Okres przechowywania Państwa danych wynika z przepisów dotyczących archiwizacji.  

c) przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii, przenoszenia danych, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych usunięcia danych, przy czym 

uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,  

d) odbiorcami Państwa danych osobowych będzie Starosta Powiatu Ciechanowskiego oraz mogą być instytucje 

uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 

Administratorem a tym podmiotem,  

e) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez 

Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

f) więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo uzyskać pod adresem 

https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/rodo/ 

 

 

 

 

 


