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

.................................................................
     nazwa organizatora, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia

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

.................................................................
 adres

..............................................................
numer telefonu lub e-mail:

Prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie
Ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

WNIOSEK
o przyznanie patronatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie

1. Pełna nazwa przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………

2. Termin przedsięwzięcia. Czas trwania przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…

3. Miejsce przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………

4. Zasięg przedsięwzięcia:
 międzynarodowy
 ogólnopolski
 regionalny
 wojewódzki
 lokalny
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5. Opis planowanego przedsięwzięcia ― jego cel, do kogo jest skierowane, zaproszeni 
uczestnicy, z uwzględnieniem informacji w jaki sposób przedsięwzięcie wpisuje się 
w działalność Funduszu, a w szczególności w wspieranie działań na rzecz środowiska 
i zrównoważonego rozwoju w Małopolsce:

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

6. Partnerzy lub współorganizatorzy:
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………

7. Działania promocyjne związane z organizacją przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………

8. Źródła finansowania przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………...……

9.  Przewidywana liczba uczestników:
  do 100
  od 100 – 300
  powyżej 300

10. Czy udział uczestników w przedsięwzięciu jest odpłatny?
 tak
 (koszt uczestnictwa …………… 
PLN )

 nie
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11. Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia? 
 tak  nie

12. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? 
 tak  nie

13. Jeżeli tak, to czy było już objęte patronatem Prezesa WFOŚiGW w Krakowie?
 tak  nie

14. Czy wystąpiono o objęcie przedsięwzięcia patronatem do innych instytucji? Jeżeli tak, proszę 
wymienić te instytucje, wraz z podaniem czy udzielono patronatu, czy wniosek jest w trakcie 
rozpatrzenia lub czy też odmówiono jego udzielenia.
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………...……
 
15. Inne informacje:
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………

16. Załączniki:
 program przedsięwzięcia
 regulamin 
 lista prelegentów
 agenda
 materiały z poprzedniej edycji
 inne …………………………………………………..

17. Oświadczenia, zgody i informacje:

Oświadczam, że:
- w związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocji 
konkretnych firm, usług lub produktów, szczególnie w formie, która mogłaby sugerować ich 
poparcie przez WFOŚiGW w Krakowie, 
- przedsięwzięcie nie ma charakteru lobbingowego.
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Informuję, że zapoznałem(-am) się z zasadami przyznawania patronatu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zawartymi w Regulaminie 
przyznawania patronatu WFOŚiGW w Krakowie i je akceptuję

……………………………            ………………………………………
    Data i miejsce         Podpisy wnioskodawców

         lub osób upoważnionych

Klauzula informacyjna dla podmiotów wnioskujących o przyznanie patronatu 
WFOŚiGW w Krakowie

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rozpatrywaniem wniosków o 
patronat jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dane 
kontaktowe: ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 12 422 94 90, e-mail: biuro@wfos.krakow.pl.

2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: 
ochrona.danych@wfos.krakow.pl.

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie patronatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie nad organizowaną przez Państwo inicjatywą/wydarzeniem.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. c i e 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, dalej zwanym RODO; ustawa z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 
WFOŚiGW w Krakowie zawarł umowę na świadczenie usług: IT, obsługi prawnej, 
archiwizacyjnych.

6. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie patronatu WFOŚiGW w Krakowie 
przetwarzane będą wieczyście – zgodnie z JRWA obowiązującym w Funduszu.

7. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i 

Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

patronatu WFOŚiGW w Krakowie  Wnioskodawcy przysługuje:
● prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
● prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa;
● prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku 
o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o 
przyznaniu (lub nie) patronatu WFOŚiGW w Krakowie.
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