
Skierniewice, ............................

............................................................................
Imię i nazwisko

............................................................................
Nazwa instytucji lub firmy (nie dotyczy osób fizycznych)

............................................................................
Adres

............................................................................
Nr telefonu

............................................................................
Adres e-mail

Wniosek 

o wyrażenie zgody na używanie logo miasta Skierniewice

I. Informacje o wnioskodawcy 

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

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

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

II. Proszę o wyrażenie zgody na używanie logo miasta Skierniewice w celu:

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

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

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

III. Uzasadnienie

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji niniejszego wniosku i
oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną umieszczoną na odwrocie wniosku. 

          

podpis wnioskodawcy (pieczątka)

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIASTA SKIERNIEWICE, UL. RYNEK 1
(PARTER BUDYNKU) LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY. TERMIN ROZPATRZENIA – DO 30 DNI.  
TEL. KONTAKTOWY: 46 834 51 93.



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Skierniewice  z  siedzibą:
Urząd Miasta Skierniewice - ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, zwany dalej Administratorem;

b. Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Skierniewice: 
Urząd Miasta  Skierniewice  -  ul.  Rynek  1,  96-100  Skierniewice,  e-mail:
iod@um.skierniewice.pl;

c. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wyrażenie zgody na używanie
logo miasta Skierniewice; 

d. podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
e. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
f. dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji

wniosku, następnie dane będą przechowywane przez 5 lat;
g. przysługuje mi prawo do:

 dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
 wnioskowania o ograniczenie przetwarzania swoich danych;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 przenoszenia danych;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-

nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h. dane osobowe są przekazywane dobrowolnie. Podanie danych jest nie jest obowiązkiem
ustawowym. Jednakże podanie danych osobowych jest wymogiem formalnym rozpatrzenia
wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku z przy-
czyn formalnych, pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

i. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-
filowaniu.


