
 

 

 

WNIOSEK 

O PATRONAT HONOROWY FUNDACJI JIM 

 

1. Wniosek o: 

□  patronat  

□  udział w Komitecie Honorowym  

2. Nazwa przedsięwzięcia 

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

3. Miejsce i termin realizacji przedsięwzięcia: 

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

4. Cel przedsięwzięcia: 

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

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

5. Dane Wnioskodawcy (przedstawiciela/osoby uprawnionej do reprezentowania): 

• Nazwa: 

• NIP: 

• Kod pocztowy: 

• Miejscowość: 

• ul./nr d. 

• Osoba do kontaktu: 

• E- mail: 

• Telefon: 

6. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny: 

□   tak (kiedy odbyło się poprzednie?) 

□   nie 

7. Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest planowana liczba uczestników: 



 

 

 

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

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

 

8. Partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia: 

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

9.  Czy wystąpiono o objęcie patronatem przedsięwzięcia do innych instytucji oraz mediów?  

 

 □   tak (jeśli tak, należy je wymienić) □   nie 

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

 

Załączniki do wniosku: 

1. Szczegółowy opis przedsięwzięcia z uwzględnieniem zasięgu 

2. Szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia (jeżeli dotyczy) 

3. Dodatkowe: 

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

 

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

         Pieczęć firmowa  Data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę 

 

□ Akceptujemy regulamin przyznawania patronatu Fundacji JiM 

 

Klauzula informacyjna: 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „JIM” z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul.  
Tatrzańskiej 105, adres e-mail: zarzad@jim.org, numer telefonu +48 42 643 46 70, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer 
NIP: 7282455613, REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także 
prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych 



 

 

 

osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane 
niezgodnie z wymogami prawnymi. 
 
Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem 
oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem. W przypadku wyrażenia 
dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym 
polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez 
Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych 
za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie 
rozmów telefonicznych z Państwem.  
 
Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym 
profilowaniu. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność 
objęcia przedsięwzięcia Patronatem.  
 
Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest 
art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych 
rozliczeń w związku z zawartą umową. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie 
komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to 
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 
 
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu 
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.  
Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, 
czyli do państw trzecich. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia 
roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem, który w przypadku umów 
o świadczenie usług/umów zlecenia/umów sprzedaży wynosi 2 lata. 
 



 

 

 

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
jeżeli administrator przetwarza Państwa dane osobowe: 
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw 
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; 
2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym 
przypadku. 
 

□ Zapoznaliśmy się z Naszymi prawami w zakresie ochrony i przetwarzania danych 
osobowych 
 

 


