
                                                                                  Załącznik do zarządzenia nr 22 /2021 Rektora PW  

 

CZĘŚĆ I (wypełnia wnioskodawca) 

 

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

(imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

 

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

                         (adres) 

tel. /fax: ................................................. 

e-mail: ................................................... 

  REKTOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

  Pl. Politechniki 1 

  00-661 Warszawa 
 

 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIAŁ REKTORA / PROREKTORA PW W KOMITECIE HONOROWYM/ 

 O OBJĘCIE PATRONATEM PW/ PATRONATEM HONOROWYM PW* 

 

 

1. Pełna nazwa wydarzenia lub przedsięwzięcia: 

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

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

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

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

 

2. Cel planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia: 

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

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

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

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

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

  

3. Data rozpoczęcia, miejsce oraz czas trwania wydarzenia lub przedsięwzięcia:  

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

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

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

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

 

4. Opis planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia oraz uzasadnienie związku z zakresem 

działań i kompetencji Politechniki Warszawskiej: 

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

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

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

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

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

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

  



 

5. Informacja o organizatorze oraz o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie 

przedsięwzięciem: 

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

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

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

 

 

6. Informacja o innych równoległych wystąpieniach z prośbą o udzielenie patronatu  

w związku z tym samym wydarzeniem: 

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

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

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

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

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

 

 

7. Patroni medialni: 

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

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

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

 

 

8. Działania promocyjne związane z organizacją wydarzenia lub przedsięwzięcia: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

10. Zasięg wydarzenia lub przedsięwzięcia:* 

 

� Międzynarodowy                 Ogólnopolski                        Regionalny                    � Lokalny 

 

 

11. Czy udział uczestników w wydarzeniu lub przedsięwzięciu jest odpłatny?* 

� Tak                                                                         � Nie 

(koszt uczestnictwa ........................) 

 

 

12. Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z wydarzenia lub 

przedsięwzięcia?* 

� Tak                                                                         � Nie 

 

 

13. Czy wydarzenie lub przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?* 

 

� Tak                                                                         � Nie 

 



 

14. Jeśli tak, czy było już obejmowane patronatem Politechniki Warszawskiej?* 

 

� Tak                                                                         � Nie 

 

 

15. Czy wnioskodawca planuje użycie znaku firmowego PW/godła PW?*  

 

� Tak                                                                         � Nie 

 

16. Inne informacje: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

17. Wymagane załączniki do wniosku o udział w komitecie honorowym Rektora PW/  

o objęcie patronatem PW/ o objęcie patronatem honorowym PW*: 

1) szczegółowy program imprezy; 

2) lista patronów, patronów medialnych, sponsorów, członków komitetów honorowych lub 

organizacyjnych oraz lista innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy 

(nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z przedsięwzięciem; 

3) oświadczenie wnioskodawcy: „W związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone 

żadne działania o charakterze promocji konkretnych produktów, usług czy firm, w 

szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować ich poparcie przez  

Politechnikę Warszawską";  

4) oświadczenie wnioskodawcy: "Oświadczam, że inicjatywa nie ma charakteru 

lobbingowego";  

5) komunikat prasowy dotyczący wydarzenia lub przedsięwzięcia wraz z elementami 

graficznymi do zamieszczenia na stronie internetowej; 

6) klauzula informacyjna Politechniki Warszawskiej, stanowiąca załącznik do wniosku. 
 

18. Zobowiązuję się do poinformowania osób fizycznych, które wskazałem we wniosku,                  

o informacjach w zakresie przetwarzania danych osobowych, zawartych w klauzuli 

informacyjnej Politechniki Warszawskiej, jak także, że ich dane osobowe zostały 

pozyskane w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku. 

 

 

 
 

 

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

           (data i miejsce)                     (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załącznik: 

Klauzula informacyjna Politechniki Warszawskiej.  
*
wybrać właściwe 



Załącznik do wniosku o udział Rektora/prorektora PW  

w komitecie honorowym/ o objęcie patronatem PW/patronatem honorowym PW 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 i 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  

Politechnika Warszawska informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska  

z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się 

z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych 

osobowych wskazanych we wniosku. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu rozpatrzenia 

składanego przez Panią/Pana wniosku – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką 

przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo  

do przenoszenia danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty 

przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących 

wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. 

9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania 

Pani/Pana. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  ich niepodanie 

uniemożliwia rozpatrzenie składanego przez Panią/Pana wniosku. Pani/Pana dane 

osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana bądź od osoby składającej 

wniosek. 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego 

przeprowadzenia i udokumentowania procedury wnioskowania oraz przez okres 

niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 
 

 

 

mailto:iod@pw.edu.pl


CZĘŚĆ II (wypełnia PW) 

 

Opinia prorektora ds. studenckich PW lub/oraz osoby wskazanej przez Rektora PW  

w sprawie udziału Rektora PW w komitecie honorowym lub w sprawie zasadności 

objęcia wydarzenia patronatem PW/patronatem honorowym PW**  

 

1. Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. Czy uzasadniona jest osobista obecność Rektora Politechniki Warszawskiej? 

 

�            Tak                                                                              � Nie 

 

 

 

 

  ….................................               …….…..............................                                                                                                                                      
(data i miejsce)                                                                                                           (podpis opiniodawcy) 

                                    

___________________________________________________________________________ 

 

 

Decyzja Rektora/prorektora ds. studenckich/prorektora ds. Filii w Płocku 

 

 

 

 

 

                              wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody** 

 

 

            

                                                           …. …………………………… 
(podpis Rektora/prorektora ds. studenckich    

/prorektora ds. Filii w Płocku) 
** 

niepotrzebne skreślić 


