FORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY RADIA BIAŁYSTOK
1. NAZWA/TYTUŁ WYDARZENIA
2. INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA
3. DATA WYDARZENIA
(OD – DO)

OD |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

dd

- mm

-

rrrr

dd

- mm

-

rrrr

DO |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

4. TEMAT WYDARZENA
(opisać w kilku zdaniach, napisać
dlaczego to wydarzenie jest atrakcyjne)
5. MIEJSCE WYDARZENIA
6. PRZEWIDYWANA LICZBA
UCZESTNIKÓW
7. CZY BĘDĄ INNE MEDIA, JEŻELI
TAK TO JAKIE?
8. OCZEKIWANE ŚWIADCZENIA ZE
STRONY RADIA W ZWIĄZKU Z
PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
9. PROPONOWANE ŚWIADCZENIA
PROMOCYJNE NA RZECZ RADIA?
(baner w czasie imprezy, płatność
gotówką, logo na ulotkach, promocja w
innym medium, jakim?)

10. CZY POJAWIĄ SIĘ AUTORYTETY,
JEŻELI TAK TO KTO, IMIĘ I
NAZWISKO.
11. CZY BYŁA WCZESNIEJSZA
WSPÓŁPRACA Z RADIEM
BIAŁYSTOK? jeżeli tak to proszę napisać
ostatni wspólny projekt
12. CZY PAŃSTWA
FIRMA/ORGANIAZACJA OPŁACIŁA
ABONAMET RADIOWY ZA ROK
BIEŻĄCY?

□

TAK

□

NIE

IMIĘ I NAZWISKO:
13. DANE KONTAKTOWE DO
PRZEDSTAWICIELA/ORGANIZATORA EMAIL:
TEL:

□

NIE DOTYCZY

Akceptacja warunków:

*proszę o wstawienie znaku „x”
1. Administratorem danych osobowych jest Radio Białystok S.A. (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem:
sekretariat@radio.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora. Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: iod@radio.bialystok.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenie 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).
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z ubieganiem się i ewentualnym udzieleniem
patronatu medialnego – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od osób trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na
podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 3 lata od udzielenia
patronatu.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak
możliwości udzielenia patronatu medialnego.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

