ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.543.2020
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) zarządzam:

§ 1. Wprowadzić do stosowania „Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr Or-IV.0050.180.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 4 maja 2015 roku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr OR-IV.0050.543.2020
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 21 października 2020 r.

Regulamin przyznawania
Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Rozdział 1.
Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
§ . 1 1. Regulamin określa zasady przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój wydarzeniom organizowanym szczególnie na terenie Miasta.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Honorowy Patronat – Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
b) Prezydent – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
c) Wydział merytoryczny – Wydział Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
d) Urząd – Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,
e) Wniosek – wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
f) Wnioskodawca – główny organizator wydarzenia lub osoba upoważniona przez organizatora,
g) Miasto – miasto Jastrzębie-Zdrój.
§ 2. 1. Prawo przyznania Honorowego Patronatu jako wyróżnienia podkreślającego szczególny
charakter i rangę imprezy przysługuje wyłącznie Prezydentowi.
2. Wydział Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej zamieszcza informację o przyznaniu
Honorowego Patronatu na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Kryteria przyznawania Honorowego Patronatu:
Honorowy Patronat może być przyznany wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie
międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne lub ogólnomiejskie oraz istotne, pozytywne znaczenie dla
promocji Miasta, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi określonymi w Strategii
Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz innymi dokumentami określającymi cele promocyjne Miasta.
§ 4. Honorowy Patronat jest wyróżnieniem, a jego przyznanie nie oznacza deklaracji wsparcia
finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
§ 5. Honorowy Patronat nie jest przyznawany wydarzeniom o charakterze komercyjnym.

Rozdział 2.
Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Honorowego Patronatu
§ 6. Z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu wydarzeniu występuje wyłącznie główny
organizator wydarzenia lub osoba upoważniona przez organizatora.
§ 7. 1. Termin składania wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu nie może być krótszy niż
30 dni od planowanej daty wydarzenia.
2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może rozpatrzyć wniosek złożony po przekroczeniu
terminu określonego w ust. 1.

Rozdział 3.
Procedura przyznawania Honorowego Patronatu
§ 8. 1. W celu ubiegania się o przyznanie Honorowego Patronatu należy przedłożyć Prezydentowi
wniosek zawierający szczegółowy opis wydarzenia, o którego objęcie Honorowym Patronatem
wnioskuje się.
2. Wniosek należy doręczyć w formie papierowej – podpisany dokument złożyć w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 JastrzębieZdrój lub elektronicznej – (skan podpisanego pisma) przesłać na adres: patronat@um.jastrzebie.pl.
3. W przypadku wydarzeń cyklicznych wniosek należy składać każdorazowo.
§ 9. 1. Prezydent kieruje wniosek do właściwego merytorycznie Wydziału Urzędu.
2. Wydział merytoryczny bada zasadność przyznania Honorowego Patronatu, biorąc pod uwagę
rangę wydarzenia i zgłasza ewentualne uwagi Prezydentowi.
3. Organizator może zostać poproszony o uzupełnienie wniosku lub złożenie dodatkowych
informacji na temat wydarzenia drogą e-mailową lub telefoniczną.
4. O przyznaniu lub odmowie przyznania Honorowego Patronatu, wydział merytoryczny
informuje organizatora niezwłocznie w formie pisemnej. Odmowa nie wymaga uzasadnienia.
5. Sekretariat Prezydenta po wyrażeniu zgody przez Prezydenta wpisuje do kalendarza wydarzenie
z adnotacją objęcia przedsięwzięcia Honorowym Patronatem.

Rozdział 4.
Organizator zobowiązuje się do:
§ 10. 1. Zamieszczenia właściwego logotypu wraz z treścią (zgodną ze wzorem stanowiącym
załącznik do Regulaminu) na wszystkich nośnikach informacji o wydarzeniu, tj. plakacie, ulotce,
bilecie, banerze, informacji prasowej itp. w górnej części powierzchni reklamowej. Informacja
o Honorowym Patronacie powinna stanowić 1/10 ogólnej powierzchni reklamy. Umiejscowienie
logotypu musi zostać każdorazowo uzgodnione i zatwierdzone przez Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy Zagranicznej. Niezastosowanie się do w/w wytycznych może w przyszłości skutkować
odmową przyznania Honorowego Patronatu w przypadku ponownego ubiegania się o jego przyznanie.
2. Logotypy (Honorowy Patronat – wersja pozioma, wersja pionowa) dostępne są na stronie
www.jastrzebie.pl oraz na prośbę przesłaną na adres patronat@um.jastrzebie.pl.
3. Informowania podczas wydarzenia o objęciu Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
danego przedsięwzięcia.
4. Udokumentowania imprezy w formie fotograficznej, audiowizualnej itp.
5. Bezpłatnego przekazania dokumentacji niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni
od dnia zakończenia wydarzenia do Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej
w formie elektronicznej, zdjęć o rozdzielczości 1000 px.
6. Bezpłatnego przekazania fotografii dokumentujących wydarzenie wraz z prawem do
dokonywania w nich zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju
i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie przyznania Honorowego Patronatu
związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową.
7. Wnioskodawca oświadcza, iż fotografie stanowią jego wyłączną własność i tym samym
nie naruszają praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie
rościć prawa z tytułu wykorzystania jej wizerunku w fotografiach przez Miasto.
9. Obowiązek ten ciąży na organizatorze w przypadku zawarcia tej informacji na formularzu opinii
w kwestii ubiegania się o przyznanie Honorowego Patronatu.

Rozdział 5.
Odebranie Honorowego Patronatu
§ 11. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może odebrać przyznanie Honorowego Patronatu.
O odebraniu Honorowego Patronatu organizator zostanie poinformowany niezwłocznie.
§ 12. Odebranie Honorowego Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej
rezygnacji z używania Honorowego Patronatu we wszelkich komunikatach informujących o danym
wydarzeniu za pośrednictwem wszystkich kanałów ich dystrybucji.

Załącznik do Regulaminu przyznawania
Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wniosek o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Informacja o organizatorze przedsięwzięcia
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy
Adres korespondencyjny, nr telefonu,
adres e-mail
Krótka charakterystyka Wnioskodawcy
Typ jednostki, profil działalności, strona
internetowa
Dotychczas zrealizowane, najważniejsze
inicjatywy - w tym realizowane
we współpracy z Urzędem Miasta
Jastrzębie-Zdrój oraz informacja czy
były objęte Honorowym Patronatem
Informacja o realizowanym przedsięwzięciu
Nazwa wydarzenia
Termin i miejsce
Cel
Strona internetowa wydarzenia
Opis zawierający informacje
o zasięgu terytorialnym, liczbie
uczestników i cykliczności
przedsięwzięcia
Krótka relacja z realizacji poprzednich
edycji (jeśli takie były) wraz
z dokumentacją fotograficzną

(adres)

Dostępność przedsięwzięcia dla
uczestników (wstęp wolny, impreza
biletowana, na zaproszenia)
Źródła finansowania
Partnerzy lub współorganizatorzy
Zamiar osiągnięcia zysku finansowego
z organizowanego wydarzenia
TAK
(proszę zakreślić odpowiednie)
Patronat medialny (prasa, telewizja,
Internet)
Objęcie Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
wcześniejszych edycji
(np. skan pisma)
Załącznik: szczegółowy program wydarzenia

NIE

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

Obowiązek informacyjny dla danych osobowych przetwarzanych w zasobie „Patronaty”.
Na podstawie art. 13 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
informuję, że:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój,
reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura
ds. Zarządzania Jakością, tel.: 32 4785 174.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego
(przyznanie lub odmowa Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój).
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990 r.
5. Pozyskane dane osobowe
administratora danych osobowych.

będą

przetwarzane

przez

upoważnionych

pracowników

6. Pozyskane dane osobowe przetwarzane (przechowywane) będą wieczyście (kategoria
archiwalna A).
7. Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą
w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nieprzekazania danych
osobowych jest odmowa Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

