
        

 

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

imię i nazwisko lub nazwa organizatora             (miejscowość, data) 

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

adres 

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

tel./fax/e-mail 

 

 

        Komendant Miejski Policji 

        w Łodzi 

        ul. Sienkiewicza 28/30 

        90-114 Łódź 

 

 

 

W N I O S E K* 

 

O OBJĘCIE PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ŁODZI  

PATRONATU HONOROWEGO/ 

UDZIAŁ KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ŁODZI  

W KOMITECIE HONOROWYM** 

 

1. Dane o organizatorze, współorganizatorach, członkach komitetu honorowego  

lub organizacyjnego, partnerach, sponsorach oraz innych osobach prawnych i fizycznych, 

których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z organizacją danego 

przedsięwzięcia: 

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

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

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

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

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

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

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

2. Przedsięwzięcie: 

a) termin ........................................................................……...................................................... 

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

b) miejsce .................................................................................................................................... 

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

 



c) opis i cel: .....................................................................................................................…….... 

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

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

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

d) planowane sposoby promocji przedsięwzięcia: ...........................................………................. 

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

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

e) program*** : .............................................................................……….................................. 

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

3. Ranga i zasięg przedsięwzięcia:.................................................................................................. 

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

4. Zakres współpracy z Komendą Miejską Policji w Łodzi ..........................…………………..... 

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

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

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

5. Wskazanie osoby mogącej udzielić informacji o przedsięwzięciu (imię i nazwisko, telefon,  

e-mail): ................................................................................................................……………... 

6. Przewidywana liczba: 

- uczestników ...................................................................................................... 

             - zaproszonych gości .......................................................................................... 

7. Czy uczestnicy wnoszą opłaty za udział? 

a) tak 

b) nie 

8. Czy przedsięwzięcie jest imprezą cykliczną? 

a) tak 

b) nie 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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- RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Łodzi  

z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30.   

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Natalia Kasprzyk – tel. 47 841  14 97,  

e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl   



3. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- prowadzenia procedury objęcia przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi  Patronatu 

Honorowego/  Udziału Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w Komitecie Honorowym  

dla wnioskowanego wydarzenia, na podstawie udzielonej przez Pana/ Panią zgody  

na przetwarzanie danych (art. 6 ust.1 lit a RODO).  

4. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji. 

6. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.  

7. Posiada Pan/ Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,  

że przetwarzanie dotyczące Pana/ Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.  

9. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich brak może 

utrudnić podjęcie z Panem/ Panią kontaktu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych 

informacji lub wyjaśnień.  

10. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

Zapoznałem/am się oraz powiadomiłem/am osoby, których dane osobowe zostały wskazane  

w niniejszym formularzu o tym, że dane te będą wykorzystywane przez Komendanta Miejskiego 

Policji w Łodzi jako administratora danych wyłącznie w celu realizacji niniejszego wniosku. 

 

         

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

       miejscowość, data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwagi: 

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi www.lodz.policja.gov.pl          

w zakładce Twoja Komenda / Patronaty 
*    wniosek należy przesłać pocztą na adres: Wydział Prezydialny Komendy Miejskiej Policji  

      w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, kod 90-114 Łódź, złożyć osobiście lub przesłać  

      na adres e-mail: prezydialny@lodz.ld.policja.gov.pl 
**   niepotrzebne skreślić 

*** organizator przedsięwzięcia opracowuje indywidualnie  w formie załącznika do wniosku 

 

 

http://www.lodz.policja.gov.pl/
mailto:prezydialny@lodz.ld.policja.gov.pl

