WNIOSEK O PATRONAT POLSKIEGO RADIA OLSZTYN
.......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

.......................................................................................................................................................
(adres)

.......................................................................................................................................................
(nazwa imprez / wydarzenia)

.......................................................................................................................................................
(termin)

.......................................................................................................................................................
(miejsce)

.......................................................................................................................................................
(osoba odpowiedzialna za realizację patronatu)

.......................................................................................................................................................
(telefon / faks)

.......................................................................................................................................................
(e-mail)

Zasięg wydarzenia:
□
międzynarodowy
□
ogólnopolski
□
regionalny
□
lokalny
Skrótowy opis wydarzenia (obowiązkowo):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Radio -Regionalna Rozgłośnia
w Olsztynie "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
moich następujących danych osobowych:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(należy podać, jakie dane osobowe będą przetwarzane, np. imię, nazwisko, adres, nr tel.)
w celu wnioskowania o patronat medialny Polskiego Radia Olsztyn oraz jego realizacji.
Wnioskodawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie patronatu medialnego.
Wszelka odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia danych osobowych osób
wskazanych przez Wnioskodawcę do otrzymania patronatu medialnego oraz jego realizacji
należy do Wnioskodawcy. Wnioskodawca oświadcza, że posiada zgody od osób wskazanych
we wniosku na przetwarzanie danych osobowych.
.............................................................

( podpis osoby, która wyraziła zgodę)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 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 (RODO), informujemy, iż:



Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, nr tel. 89
5264434,
email: sekretariat@ro.com.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu otrzymania patronatu medialnego oraz jego realizacji;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
- 6 ust. 1 lit. f) jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.














Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
otrzymania patronatu medialnego i jego realizacji.
Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: dziennikarzom i innym pracownikom i współpracownikom Polskiego Radia Olsztyn, pracującym przy realizacji patronatu medialnego. Dane mogą być udostępniane organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe, ZUS.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
Nie przysługuje Panu/Pani:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. a, b c RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji patronatu medialnego lub do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do
niego.
Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią 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 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

Wypełniony wniosek należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Radio Olsztyn
SA,ul.Radiowa24, 10-206 Olsztyn

