
Miejscowość:_________________________, dnia ___________________ 

Nazwa instytucji lub firmy 

_______________________________________________________________ 

Numer wpisu właściwego rejestru   Nazwa rejestru: _________________________________ 

          

Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany 

          

Numer REGON, o ile został nadany 

         

Imię i nazwisko osoby reprezentującej instytucję/firmę 

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________ 

Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) 

______________________________ 

Starostwo Powiatowe 
w Opatowie 

Wnosi się o udostępnienie namiotów wystawowych stanowiących mienie Powiatu Opatowskiego pozostających w dyspozycji 
Starostwa Powiatowego w Opatowie: 

 ☐bezpłatnie  ☐odpłatnie 

- wskazać właściwą formę  

Cel udostępnienia / nazwa przedsięwzięcia: 

________________________________________________________________________________________ 

W jakim zakresie wydarzenie będzie promować powiat: 

________________________________________________________________________________________ 

Termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

________________________________________________________________________________________ 

Ilość potrzebnych namiotów (liczba, rozmiar): Sztuk ______ Rozmiar _________________ 

Oczekiwany termin odbioru namiotu: Data _______________________, godz. ____________ 

Planowany termin zwrotu udostępnionego namiotu: Data _____________________, godz. __________ 

Zobowiązuje się do przedłożenia sprawozdania (ew. dokumentacji fotograficznej) z realizacji projektu w ciągu 30 dni od daty 
zakończenia imprezy, tj. do dnia __________________________________* 

W załączeniu przekłada się podpisaną umowę przez osoby reprezentujące wnioskodawcę, której jeden egzemplarz po podpisaniu 
obierze osobiście w dniu udostępnienia namiotu Pan/Pani ______________________________________________ nr tel. 
______________________ 

☐Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się / zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych 

dostępną poniżej. 

☐Wyrażam/my zgodę na na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury udostępnienia namiotów. 

Podpisy wnioskodawcy (zgodnie z reprezentacją określoną w statucie) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_____________ 

* niewłaściwe skreślić 



Do wniosku załącza się: 

1) ☐aktualny statut / ☐akt założycielski (do wglądu) 

2) ☐wyciąg / ☐odpis z KRS (do wglądu) lub ☐odpis zaświadczenia o ujęciu podmiotu w ewidencji 

3) ___________________________________________________________ 

UWAGA: należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola we wniosku; w przypadku niewypełnienia wszystkich pół wniosek może 
zostać pozostawiony bez rozpatrzenia. 

WYPEŁNIA URZĄD: 

Uzgodnienia stanowiska ds. obsługi prasowej w zakresie działań promujących powiat 

 ☐pozytywnie   ☐negatywnie 

- wskazać właściwą formę  

 

Uzasadnienie uzgodnienia __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Podpis _______________________________ 

Decyzja starosty, wicestarosty lub członka Zarządu Powiatu w Opatowie na udostępnienie  

 bezpłatnie  odpłatnie 
- wskazać właściwą formę  

Podpis _______________________________ 

Finalizacja wniosku 

Wydano 
dnia: 

.. Zwrócono 
dnia: 

…. Podpis osoby 
zwracającej 

 

Uwagi 
(wskazać) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________ 

Podpis _______________________________ 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatu Opatowskiego1 
Szanowni Państwo,  
Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Opatowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, 
w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13  RODO informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Opatowski, z którym można się skontaktować korespondencyjnie na adres: 

ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, email:  powiat@opatow.pl  lub Skrytka ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP lub telefonicznie  tel. 
(15) 86 82 971 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Roberta Bednarczyka, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na 
adres: rbednarczykrodo@interia.pl 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c);  
2) w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan Stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b);  
3) w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e);  
4) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a), w zakresie i celu określonym w jej 

treści;  
5) dane osobowe, takie jak: nr telefonu, adres e-mail, które zostaną podane przez Państwa dobrowolnie, będą przetwarzane przez 

Starostwo wyłącznie w celu nawiązania sprawnego kontaktu, załatwienia urzędowej sprawy lub dla celów realizacji zadań wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa;  

W przypadkach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, nie powinniście Państwo przekazywać danych osobowych osób trzecich, a jeśli dane 
takie zostaną przekazane uważa się, że odbyło się to za zgodą tych osób. 
4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  
5. Odbiorcy danych 
Starostwo Powiatowe co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo uprawnionymi, właściwymi do 
rozpatrzenia wnoszonych spraw lub którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia RODO:  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania danych,  
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 

ich ograniczenia,  
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń,  
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadn ione podstawy 

po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  
5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej 
przez tą osobę,  

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

a) zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  

b) przetwarzanie jest 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, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą 
jest dzieckiem. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 
przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(PUODO). 

                                                      
1 Opracowanie Robert Bednarczyk 
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8. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażania zgody, można w dowolnym momencie cofnąć zgodę na 
przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 
cofnięciem, z tym że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi w Starostwie Powiatowym przepisami 
prawa.  

9. Podanie danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację uzależnione jest od rodzaju sprawy, w związku z którą dane są 
przetwarzane. W związku z tym może to być sytuacja, kiedy podanie danych jest:  
1) warunkiem koniecznym do uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Starostwo Powiatowe, poprzedzających decyzję w 

sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy;  
2) obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli będzie brak tych danych, sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;  
3) niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Staroście Powiatowemu w Opatowie;  
4) niezbędne do dokonania czynności, na którą wyrażą Państwo zgodę.  

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 


