Załącznik nr 1 do regulaminu (Prosimy o zapoznanie się z regulaminem)

Wniosek o patronat
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
Imię, nazwisko wnioskodawcy/nazwa firmy/ instytucji:
…………………………
…………………………
Adres:………………….
…………………………
Tel./Fax:……………….
E-mail:…………………

dr n. med. Grzegorz Juszczyk
Dyrektor
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

1. Krótka charakterystyka działalności organizatora.

2. Pełna nazwa wydarzenia lub przedsięwzięcia.

3. Cel wydarzenia lub przedsięwzięcia.

4. Data i miejsce rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia lub przedsięwzięcia, które ma
być objęte patronatem.

5. Opis planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia (do kogo będzie skierowane,
jakie korzyści przyniesie jego realizacja).

6. Określenie zakresu współpracy z organizatorem wydarzenia lub przedsięwzięcia w
ramach patronatu NIZP-PZH, np.:
1) udział w Komitecie Honorowym

2) umieszczenie logotypu NIZP-PZH (jakie pola eksploatacji?)
3) współpraca z ekspertem NIZP-PZH (w jakim zakresie oraz terminie?)
4) wykorzystanie infrastruktury NIZP-PZH, np. poprzez udostępnienia sali w NIZP-PZH
na konferencję/debatę (w jakim terminie?)1

5) inne (jakie?)

7. Uzasadnienie związku danego wydarzenia lub przedsięwzięcia z zakresem
działania NIZP-PZH.

8. Źródła finansowania wydarzenia lub przedsięwzięcia.

9. Kontakt

do osoby koordynującej działania

niezbędnymi

informacjami

związanymi

z

oraz dysponującej wszystkimi
organizacją

wydarzenia

lub

przedsięwzięcia (telefon, fax, e-mail)

W NIZP-PZH obowiązuje CENNIK udostępniania sal w celach naukowo-badawczych, dydaktycznych, na konferencje prasowe
i naukowe oraz wystawy dostępny na stronie internetowej Instytutu: www.pzh.gov.pl
1

10. Informacja o innych organizatorach wydarzenia lub przedsięwzięcia.
•

……………………

•

……………………

•

……………………

11. Informacja o potwierdzonych patronach merytorycznych i medialnych.
•

……………………

•

……………………

•

……………………

12. Jakie działania promocyjne będą prowadzone w ramach wydarzenia lub
przedsięwzięcia?
•

……………………

•

……………………

•

……………………

13. Przewidywana liczba uczestników (dotarcie bezpośrednie, czy np. przez Internet)
14. Zasięg wydarzenia lub przedsięwzięcia (należy podkreślić właściwą odpowiedź):
•

międzynarodowy

•

ogólnopolski

•

regionalny

•

lokalny

15. Czy udział uczestników w wydarzeniu lub przedsięwzięciu jest odpłatny?
•

Tak (koszt…………….)

•

Nie

16. Czy wydarzenie lub przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? (patronat NIZP-PZH
jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję)
•

Tak
Czy było już obejmowane patronatem NIZP-PZH?

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy patronat ma dotyczyć cyklu wydarzeń lub
przedsięwzięć?
•

Nie

Załączniki do wniosku:
1. Szczegółowy program wydarzenia lub przedsięwzięcia.
2. Lista patronów (medialnych, merytorycznych,)sponsorów oraz innych osób lub
instytucji, których nazwy lub logotypy będą publikowane w materiałach informacyjnych
w związku z wydarzeniem lub przedsięwzięciem (nazwy wraz z logotypami).
3. Podpisane

oświadczenie

wnioskodawcy:

„W

związku

z

wydarzeniem

lub

przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocji
konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby
sugerować poparcie dla nich przez NIZP-PZH” (w formie załącznika do wniosku).
4. Podpisane oświadczenie wnioskodawcy: „Oświadczam, że inicjatywa nie ma
charakteru lobbingowego” (w formie załącznika do wniosku).
5. Przykładowy komunikat prasowy dotyczący wydarzenia lub przedsięwzięcia wraz z
elementami graficznymi do ewentualnego zamieszczenia na stronie Internetowej
NIZP-PZH oraz w mediach społecznościowych (np. Facebook)
6. Podpisane oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się z regulaminem i obowiązku
informowania NIZP-PZH o wszelkich zmianach dotyczących wydarzenia lub
przedsięwzięcia. NIZP-PZH ma prawo wycofać się z patronatu, jeżeli warunki realizacji
wydarzenia lub przedsięwzięcia uległy zmianie oraz stosowania jego zapisów (w formie
załącznika do wniosku).
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 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
(RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyznania i
organizacji

honorowego

patronatu

………………(podać

nazwę

wydarzenia

lub

przedsięwzięcia).
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny z siedzibą przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa,
2) NIZP-PZH powołał Inspektora Ochrony danych mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany informacji i korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia ………(podać nazwę
wydarzenia lub przedsięwzięcia),
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………

………………………

Data i miejsce

(Podpis wnioskodawcy)

