
Zarządzenie Nr1172019

WOJEWODY ŚWiĘTOKRZYSKIEGO z dnia 2019 r.

w sprawie nadania regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego,

uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej

w województwie (Ozu. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

51

W celu określenia szczegółowych zasad nadawania Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego lub

wyrażenia zgody na uczestnictwo Wojewody Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym oraz

wydarzenia ustanawia się Regulamin.

52

Regulamin określający zasady przyznawania patronatów, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego

w Komitetach Honorowych Świętokrzyskiego stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
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Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Kielcach.
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Uchyla się zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 46/2018 z dnia 6 czerwca 2018r.

Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem podpisania.
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REGULAMIN

przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego,

uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych

1. 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 lub 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; wojewoda@kielce.uw.gov.pl lub

złożony w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

1.0. Wojewoda o objęciu patronatem lub o uczestnictwie w Komitecie Honorowym bądź o odmowie

swojego udziału niezwłocznie informuje organizatora na piśmie lub e-mailem.

1.1. 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.

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

a) prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym,

dotyczących konkretnych produktów, uslug 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.



Załgeznik 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 wydarzenia

4. Miejsce i termin wydarzenia

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

(obszar jaki obejmować będzie D regionalny D powiatowy
wydarzenia)

8. Cel i opis wydarzenia

Do kogo kierowane jest wydarzenia
9. I jaka jest planowana liczba

uczestników? Planowana liczba uczestników

10
Czy wydarzenie jest organizowane D nie D tak

cyklicznie? w cyklu

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

12
Pozostali patroni/członkowie
komitetu honorowego

Lista innych podmiotów, do których

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

14. Patroni medialni imprezy

15
Planowane źródła finansowania

• wydarzenia

Czy wnioskodawca planuje
16. osiągnięcie zysku finansowego D nie LI tak

z organizacji wydarzenia?

Czy udział uczestników w wydarzeniu
nie S tak

jest odpłatny?

Złożenie wniosku jest równoznaczne, okceptacjq Regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody

Świętokrzyskiego oraz uczestnictwo Wojewody Świętokrzyskiego w Komttecie Honorowym

Klauzula informacyjna dat, przetwarzania danych osobowych
na podstawie ohowią,ku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z realizacją

: Z przyznawaniem wniosków o patronat honorowy Wojewody Świętokrzyskiego)

TOŻSAlOŚĆ Adiisinistratoreiii danych jest Wokwoda Świętokrzyski. naący „icdz,he w Kielcach (25-516) aL IX
ADMINISTRATORA Wieków Kielc 3.

DANE KONTAKTOWE Z od siisitricureni dam ch można się skontakIoać poprzez adres email :.Ii i.cl .cp. lub
ADMINISTRATORA pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE Wnjesoda Swieiekrzyski wyznaczył inspektora ochrony danych. z którym może się Pani / Pan
iNSPEKTORA skoniakiowac papuci email „R-i .--p-l . Z inspektorem ochrony danych mozna sic
OCHRONY DANYCH kontaktować w-e wsz>stkich spraw ach dolyczącs-ch przetwarzania danych osobowych oraz knrzysiania

praw zwiazamneh z przeiw arzaniem danych.

CELE Pani.” Pana dane będą przetw arzane wcelu udzielenia informacji O przs znaniu (lub braku zgndyl palronatu
PRZETWARZANIA) honorow ego \yojewnd Sw ieokrzyskiego w odpowiedzi na złożony wniosek gdzie podslawą prawnajesi
PODSTAWA PRAWNA interes puhticzn. o krónm mowa w an 6 rozporzadzenia Parlamentu Eurcpejsk;egu i Rady UE)

2016.679 ustawa z dnia 10 maja 20 Lr ° ochronie danych osobowych oraz prawnie uzasadnionym

interesie administratora danych jakim jest archiwizacja otrzymywanych wniosków oraz ochrona przed

roszczeniami.

OKRES Dane będą przetwarzanc do czasu rozpatrzenia wniosku oraz upływu okresów uzasadniontch prawimyni
PRZECHOWYWANIA interesem Wojewody Świętokrzyskiego
DANYCH

PRĄWA PODMIOTÓW Przysługtije Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani danych osobowych, ich
DANYCH sprostowania lub ograniczenia pnetwaI7ania lub dn wniesienia sprzeciwu wnhec przetwarzania
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Zołqcznik Nr I

K]auzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych Iv związku z realizacją

prnznawaniem wniosków o patronat honorowy Wojewody Świętokrzyskiego)

PRAWO WNIESIENIA Przyslugnje Pani:Panu rów nicż prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona
SKARGI DO ORGANU danych osohow ych w pai3siwie czlonkow skim Pani / Pana zwyklego pobytu. niiej sca prac\ lub niieisca
NADZORCZEGO popełnienia doiisnieiiianego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Dan ch Osobowych (Pt/ODO)
Adres: Stawki 2. 00-193 Warszawa
TeleFon: 22 860 70 86

ŻRÓD LO Dane poch odia od ooh - k tórci dane dol cia oraz od wili ok od aw c y. gd est ni ni osoba mu it rioha
POCHODZENIA kiórci dane dot\ c/a
DANYCH
OSOBOWYCH

IN FORMACJA O Podanie dan3 cli osohow eh jest niezbedne dla przeprow adzenta procesu w cn Okacj i w niosku ° patronat
DOWOLNOSCI LUB oraz tidzielen iti in tbrmacj i O prr znail in lub nie) patronatu Wojew ody Świetokrzyskiego
OBOWIĄZKI”
PODANIA DANYCh

dato i miejsce Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Wszelkiej pomocy w wypełnieniu wniosku udzielajq pracownicy 8iura Wojewody pod numerami telefonów:
(41) 342 1263,342 18 88 oraz drogq elektraniczag: headl2 @kielceuw.gay.pt lub gwo)O1 ikielce.uw.goy.p)
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