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Załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych  

pozostających w dyspozycji Wydziału Promocji i Kultury  

Urzędu Miasta Zgierza 

 

Zgierz,……………………. 

 

............................................................................  
                            imię i nazwisko 

............................................................................ 
                    nazwa instytucji lub firmy 

............................................................................ 
                                   adres 

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

............................................................................ 
                                nr telefonu 

............................................................................ 
          osoba uprawniona do odbioru materiałów 

  
         Urząd Miasta Zgierza 
         Wydział Promocji i Kultury 
         pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz 

 
Wniosek  

o wydanie materiałów promocyjnych będących w dyspozycji  
Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza 

 
1. Nazwa i krótki opis przedsięwzięcia:  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
2. Termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 
3. W jakim zakresie przedsięwzięcie będzie promowało Zgierz: 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
4. Ilość i rodzaj potrzebnych materiałów (liczba odbiorców) oraz cel ich wydania: 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
5. Oczekiwany termin odbioru materiałów: 
.................................................................................................................................................................. 
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Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydawania materiałów promocyjnych będących 
w dyspozycji Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza oraz zobowiązuję się do 
przesłania na adres e-mail: promocja@umz.zgierz.pl lub dostarczenia do wydziału sprawozdania z 
realizacji przedsięwzięcia wraz z dokumentacją fotograficzną z wykorzystania wydanych 
materiałów promocyjnych w ciągu 30 dni od daty realizacji przedsięwzięcia, tj. do dnia:……………..... 
 

 
      

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

(pieczątka) 
 

Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) Gmina  Miasto Zgierz informuje:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana 

Pawła II 16, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka 

epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej. 

2. Dane Pana/Pani przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie materiałów promocyjny zgodnie z 

udostępnionym regulaminem wydawania materiałów promocyjnych będących w dyspozycji Wydziału Promocji 

i Kultury Urzędu Miasta Zgierza. 

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Pana/Pani  dane przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji wniosku. Pana/Pani dane nie 

będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że zajdzie konieczność skorzystania z usług zewnętrznych 

kancelarii prawnych lub ujawnienie danych będzie wynikało z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
d. przenoszenia danych; 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa 
 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku o wydanie materiałów 

promocyjnych. W stosunku do Pana/Pani nie są  podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i 

Pana/Pani dane nie są profilowane. 

  

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli. 

 

Data  i czytelny podpis ………….……………………………………….. 


