
Zarządzenie Nr 4/2O18

WOJEWODY ŚWJĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2018 r.

iy sprawie nadania regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody

Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego iy Komitetach

Honorowych oraz wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewodę

Świętokrzyskiego.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206). zarządzam co następuje:

*1

W celu określenia szczegółowych zasad nadawania Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego
lub wyrażenia zgody na uczestnictwo Wojewody Swiętokrzyskiego W Komitecie
Honorowym oraz wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewodę Swiętokrzyskiego
przedsięwzięcia lub wydarzenia ustanawia się Regulamin przyznawania tych wyróżnień.

*2

Regulamin określający zasady przyznawania patronatów, uczestnictwa Wojewody
Swiętokrzyskiego w Komitetach Honorowych oraz wsparcia finansowego udzielanego przez
Wojewodę Świętokrzyskiego stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

*3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego yi Kielcach

*4

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

j);.

/t:u/

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Agata Wojtyszek



Załącznik do Zorzqdzenio Nr
Wojewody Świętokrzyskiego

dnio ZW(X.4.2O4 K „rokt..

REGULAMIN

Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego,
uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych

oraz wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Patronatem Wojewody Świętokrzyskiego lub jego uczestnictwem w Komitecie Honorowym
mogą być objęte przedsięwzięcia organizowane na terenie województwa świętokrzyskiego
lub mające wyjątkowe znaczenie dla województwa, powinny się charakteryzować wysokim
poziomem organizacyjnym oraz ustaloną renomę

2. Objęcie patronatem przez Wojewodę Świętokrzyskiego lub uczestnictwo Wojewody
Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem, które podkreśla
jego charakter i znaczenie.

3. Wojewoda może objąć patronatem lub wyrazić zgodę na uczestnictwo w komitecie
honorowym przedsięwzięć, które:

a) promują województwo w kraju i na świecie,
b) popularyzują dziedzictwo historyczne lub współczesne osiągnięcia mieszkańców regionu,
c) rozwijają inicjatywy społeczne, kulturalne, naukowe, gospodarcze i sportowe, korzystne

dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
d) aktywizują i integrują społeczności regionalne,
e) poprawiają jakość życia i wzmacniają potencjał ekonomiczny regionu,

4. W przypadku wydarzeń cyklicznych o honorowy patronat lub uczestnictwo w Komitecie
Honorowym należy występować każdorazowo.

5. Udzielenie patronatu lub przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w Komitecie Honorowym nie
oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego, ani osobistego udziału
Wojewody Świętokrzyskiego w wydarzeniu.

6. Z wnioskiem o przyznanie patronatu tub uczestnictwa w Komitecie Honorowym występuje
główny organizator, składając stosowny wniosek stanowiący załącznik do pisma
przewodniego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program lub regulamin przedsięwzięcia.

8. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie może pozostać
bez rozpatrzenia

9. Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków
Kielc 3, 25-516 Kielce, przysłany pocztą elektroniczną na adres: wojewodaWkieIce.uw.Roy.pl
lub złożony w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

10. Wojewoda o objęciu patronatem lub o uczestnictwie w Komitecie Honorowym bądź o
odmowie swojego udziału niezwłocznie informuje organizatora na piśmie lub e-mailem”,
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11. Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym patronacie dopiero po otrzymaniu
odpowiedzi z Biura Wojewody ŚUW.

12. W przypadku przyznania patronatu lub udziału Wojewody Świętokrzyskiego w komitecie
honorowym organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach
informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem: informacji o tym fakcie.

1.3. Na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego organizator będzie zobowiązany do złożenia
sprawozdania z przebiegu wydarzenia.

14. Niewywiązanie się ze zobowiązania, zawartego w punkcie 13 może stanowić podstawę do
odmowy przyznania organizatorowi Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego w przyszłości.

15. W przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe główny organizator zobowiązany jest
wypełnić wniosek stanowiący załącznik do pisma przewodniego. Wzór wniosku stanowi
złącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

16. Wojewoda może odebrać przyznany patronat w szczególnych przypadkach, zwłaszcza:

a) prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze
promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności
w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich wojewody,

b) lobbingowego i komercyjnego charakteru przedsięwzięcia.

O odebraniu patronatu organizator zostanie poinformowany bezzwłocznie.

17. Organizator wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych we wniosku
w celu przeprowadzenia procedury przyznania patronatu. Informacja o przetwarzanych
danych osobowych stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
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Zaiqczn!k Nr I

WNIOSEK

D O UDZIELENIE HONOROWEGO PATRONATU PRZEZ WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

D O UDZIAŁ WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KOMITECIE HONOROWYM

1. Nazwa instytucji

2. Adres wnioskodawcy

3. Nazwa przedsięwzięcia

4. Miejsce i termin przedsięwzięcia

Osoba odpowiedzialna za kontakt
z urzędem i jej funkcja

6
Telefon i e-mail do osoby
odpowiedzialnej za kontakt

Zasięg terytorialny
D międzynarodowy D ogólnopolski

7 (obszar jaki obejmować będzie D regionalny 5 powiatowy
przedsięwzięcie)

8. Cel i opis przedsięwzięcia

Do kogo kierowane jest
9. przedsięwzięcie i jaka jest planowana

liczba uczestników? Planowana liczba uczestników

10
Czy przedsięwzięcie jest D nie D tak

organizowane cyklicznie? w cyklu

Informacja czy poprzednie edycje
były objęte honorowym patronatem
lub czy Wojewoda uczestniczył w
komitecie honorowym?

12
Pozostali patroni/członkowie
komitetu honorowego
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Zofqcznik Nr I

Lista innych podmiotów, do których

13
wysłano lub planuje się wysłać
prośbę o patronat honorowy lubo
udział w komitecie honorowym

14. Patroni medialni imprezy

15
Planowane źródła finansowania

. przedsięwzięcia

Czy wnioskodawca planuje
16. osiągnięcie zysku finansowego S nie S tak

z_organizacji_przedsięwzięcia?

Czy udział uczestników
17. . . . . Snie Stak

w przedsięwzięciu jest odpłatny?

Złożenie wniosku jest równoznoczne z okceptocją Regulominu Przyznowonio Honorowego Potronotu Wojewody
Świętokrzyskiego oroz uczestnictwo Wojewody Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym oroz wsporcio finonsowego

udzielonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Wojewodę Świętokrzyskiego -

Administratora Danych Osobowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516
Kielce

Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Odbiorcą danych będę Ja sam jako Wnioskodawca.

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem iodkielce.uw.goy.pl.

doro I miejsce Imię i nozwisko (czytelny podpis)

Wszelkiej pomocy w wypełnieniu wniosku udzieloją procownicy Biuro Wojewody pod numerorni telefonów:
(41)3421263,342 1888 oroz drogą elektroniczną: headl2 @kielce.uw.oy.pl lub gwojOl @kielce.uw.oy.pL
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Zolqcznik Nr2

WNIOSEK

S O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEZ WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

1. Nazwa instytucji

2. Adres wnioskodawcy

3. Nazwa przedsięwzięcia

4. Miejsce i termin przedsięwzięcia

Osoba odpowiedzialna za kontakt
z urzędem i jej funkcja

Telefon i e-mail do osoby
odpowiedzialnej za kontakt

7. Ilość uczestników

8. Wnioskowana kwota (brutto)

9. Cel przeznaczenia środków

Czy wnioskodawca planuje
. 10. osiągnięcie zysku finansowego z D nie LI tak

organizacji przedsięwzięcia?

Czy udział uczestników w
nie S tak

przedsięwzięciu jest odpłatny?

Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptację Regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody
Świętokrzyskiego oraz uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym oraz wsparcia finansowego

udzielonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Wojewodę Świętokrzyskiego -

Administratora Danych Osobowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516
Kielce

Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Odbiorcą danych będę Ja sam jako Wnioskodawca.
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Zotqcznik Nr 2

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem iodkielce.uw.goy.pl.

dato i miejsce Imię I nazwisko (czyrelny podpis)

Wszelkiej pomocy w wypełnieniu wniosku udzielojq pracownicy Biura Wojewody pad numerami telefonów:

(41)3421417,3421480 oraz drogq eiektronicznq: gwojO2@kieIce.uwoypI lub gwo)11 tkeIceuwRoypI

_______________________
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Zatqcznik Nr 3

1. Administratorem Twoich danych jest:
Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail:wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel.41342 11 15.

2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym:
można się skontaktować w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl, lub telefonicznie
41342 1870.

3. Wojewoda Świętokrzyski może przetwarzać Twoje dane w celu:
obsługi organizacyjnej Wojewody i Wicewojewody Świętokrzyskiego oraz organizacji i obsługi
akcji i wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na
podstawie:

• twojej zgody,
• ustawy z dnia 23 stycznia 2009r o wojewodzie i administracji rządowej

w województwie,
• prawnie uzasadnionego interesu,
• lub wykonania zawartej z Tobą umowy.

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Twoich danych będziesz:

• ty sam jako Wnioskodawca

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach
konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie

uznawane za odbiorców.

5. Okres przechowywania danych osobowych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt lub do czasu zakończenia trwania zawartej umowy lub
czas możliwego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych
przysługuje Ci:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych.

Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa
dotyczących np.: archiwizacji

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być
zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych



Osobowych.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

dobrowolne, ale jest konieczne do załatwienia sprawy lub zawarcia umowy.

Załqcznik Nr 3


