Załącznik do Regulaminu przyznawania patronatu
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

......................................................
......................................................
/nazwa organizatora, imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia/

Adres: .............................................
......................................................
Numer telefonu lub e-mail:
......................................................
Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
za pośrednictwem
Dyrektora Biura Prezesa
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
WNIOSEK
O PRZYZNANIE PATRONATU PRZEZ
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1.
Pełna nazwa przedsięwzięcia:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.
Termin przedsięwzięcia. Czas trwania przedsięwzięcia:
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.
Miejsce przedsięwzięcia:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.

Zasięg przedsięwzięcia:
 międzynarodowy
 ogólnopolski
 regionalny
 wojewódzki
 lokalny
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5.

Opis planowanego przedsięwzięcia ― jego cel, do kogo jest skierowane, zaproszeni
uczestnicy, z uwzględnieniem informacji w jaki sposób przedsięwzięcie wpisuje się
w politykę ochrony konkurencji i konsumentów.
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.
Partnerzy lub współorganizatorzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.
Działania promocyjne związane z organizacją przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.
Źródła finansowania przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.

Czy udział uczestników w przedsięwzięciu jest odpłatny?
 tak
 nie
(koszt uczestnictwa ……………)

10.

Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia?
 tak
 nie

11.

Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?
 tak
 nie

12.

Jeżeli tak, to czy było już objęte patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów?
 tak
 nie

13.

Czy wystąpiono o objęcie przedsięwzięcia patronatem do innych instytucji?
(jeżeli tak, proszę wymienić te instytucje)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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14.
Inne informacje:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15.

Załączniki:
 program przedsięwzięcia
 regulamin konkursu
 inne …………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku,
związku z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę
przekazując oświadczenie na adres e-mail bp@uokik.gov.pl.

……………………………………..…………………
Data i miejsce

……………………………………………………………
Podpisy wnioskodawców/
osób upoważnionych

Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z
siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: uokik@uokik.gov.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania patronatu UOKiK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do
państw trzecich. Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.). Wnioskodawca
ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości uwzględnienia wniosku. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym
nie stosuje się profilowania.

