WNIOSEK O PATRONAT BYDGOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU
REGIONALNEGO
1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa przedsięwzięcia

Termin przedsięwzięcia

Miejsce przedsięwzięcia lub informacja o formule online

2. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY - ORGANIZATORZE
Nazwa Organizatora

Adres

Osoba do kontaktu

Stanowisko

Telefon

E-mail
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Krótka charakterystyka Organizatora (dokonania, doświadczenie, rok założenia,
profil działalności):

3. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU
Krótki opis przedsięwzięcia

Adres strony www z informacją o przedsięwzięciu

Link do mediów społecznościowych utworzonego wydarzenia lub posta

Inne planowane działania promocyjne (forma i zasięg)

Charakter przedsięwzięcia (gospodarczy, inwestycyjny, promocyjny, naukowy,
edukacyjny, inny – należy wpisać jaki)

Cel przedsięwzięcia

W jaki sposób realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji
gospodarczej Bydgoszczy lub propagowania przedsiębiorczości wśród
mieszkańców miasta?

Zasięg terytorialny przedsięwzięcia (międzynarodowy, ogólnopolski,
regionalny, miejski)
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Grupy odbiorców, do których skierowane jest przedsięwzięcie

Przewidywana liczba uczestników

Czy udział w przedsięwzięciu jest płatny? (tak/nie, jeśli tak należy podać koszt)

Czy planowane jest osiągnięcie zysku finansowego? (tak/nie)

Czy w przypadku osiągnięcia zysku finansowego planowane jest przekazanie
jego części na cele charytatywne lub pożytku publicznego? (tak/nie)

Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? (tak/nie)

Która z kolei edycja przedsięwzięcia jest przygotowywana?

Czy wnioskowano o patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy? (tak/nie, jeśli tak
należy podać formę i wysokość wsparcia)

4. WNIOSKOWANE WSPARCIE ZE STRONY BYDGOSKIEJ AGENCJI
ROZWOJU REGIONALNEGO
Promocyjne

Organizacyjne
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Finansowe (z podaniem kwoty i przeznaczenia)

5. W RAMACH WSPÓŁPRACY WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ
DO NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ BYDGOSKIEJ AGENCJI
ROZWOJU REGIONALNEGO

6. INNE PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Potwierdzeni Współorganizatorzy

Potwierdzeni Sponsorzy, Mecenasi lub Partnerzy

Potwierdzeni Patroni, Członkowie Komitetu Honorowego

Planowani Współorganizatorzy

Planowani Sponsorzy, Mecenasi lub Partnerzy

Planowani Patroni, Członkowie Komitetu Honorowego

7. INFORMACJE DODATKOWE
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Data i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania

Podpisany formularz w formie scanu należy przesłać do 30 dni przed planowanym
wydarzeniem na adres barr@barr.pl.
W formularzu należy wypełnić wszystkie pola, w razie potrzeby proszę wpisywać formułę
„nie dotyczy”.
Informacje dodatkowe, które nie zmieściły się w polu formularza, należy dołączyć w formie
załącznika, np. w postaci referencji, szczegółowego programu, projektów materiałów
promocyjnych itp.
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Tomaszewska-Dobosz tel. +48 52 585 88 23.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Administratorem danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (BARR), ul. Unii
Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
rodo@barr.pl albo pisemnie na adres Administratora.
Dane przetwarzane będą w związku ze złożeniem wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem BARR, w celu
przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia
informacji o objęciu lub odmowie objęcia patronatem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z
zadaniem realizowanym w interesie publicznym - promocją gospodarczą Miasta Bydgoszczy.
Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa powyżej
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożnością uzyskania patronatu ze strony BARR.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia a także wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania (z ograniczeniami wskazanymi w art. 15 – 18 oraz 20 – 21 RODO), jak również prawo skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane. Szersza informacja o przetwarzaniu danych dostępna jest w Polityce prywatności na stronie
www.barr.pl.
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