
KARTA  USŁUG

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Wydział Parku Naukowo Technologicznego
i Promocji 

godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

W sprawie :
Objęcia Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego 

1. Forma wykonania usługi:

Starosta  Rzeszowski  może  objąć  swoim  patronatem  imprezę  służącą  wykonaniu  zadań  
o charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych, które sprzyja
w szczególności:

1) promocji powiatu,

2) integracji społeczności lokalnych i regionalnych,

3) pobudzaniu aktywności gospodarczej,

4) rozwojowi sportu, turystyki, kultury,

5) promocji działania z zakresu polityki społecznej i ochronie środowiska.

2. Wymagane dokumenty

Wniosek  dostępny jest  na  stronie  internetowej  BIP  Starostwa  Powiatowego  w  Rzeszowie
https://bip.powiat.rzeszow.pl pod adresem [pobierz wiosek].

3. Miejsce złożenia wniosku

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Wydział Parku Naukowo Technologicznego i Promocji w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

IV piętro,  pokój 420a lub 422

4. Opłata

Nie podlega opłacie

5. Wydział prowadzący:

Wydział Parku Naukowo Technologicznego i Promocji 

ul. Grunwaldzka 15 

35-959 Rzeszów 

https://bip.powiat.rzeszow.pl/
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Parku%20Naukowo-Technologicznego%20i%20Promocji/Wniosek-o-udzielenie-Patronatu-Starosty-Rzeszowskiego-2.doc


6. Terminy i sposób załatwienia sprawy

Termin: miesiąc 

Sposób załatwiania sprawy: zgoda lub brak zgody Starosty Rzeszowskiego 

7.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

Dokumenty można odebrać:  odbiera wnioskodawca, pełnomocnik lub  za pośrednictwem poczty.

8. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:

art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2015 r. poz.1445 z późn. 
zm.

9. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.
administratorem danych osobowych osób fizycznych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych
obowiązków ustawowych, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul.  Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel.  17 8671456, adres email:
rodo@powiat.rzeszow.pl . 

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. 

Odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych
na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  odbiorcom  znajdującym  się  poza  Unią  Europejską  i  Europejskim
Obszarem Gospodarczym lub organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe przechowywane będą przez okres
określony przepisami prawa. 

Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  i  umożliwi  realizację  ustawowych  zadań  oraz  załatwienie
inicjowanych spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy. 

Osobie,  której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów. 

Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji
oraz profilowania. 

Wnioskodawcy  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych. 

11. Uwagi dodatkowe

W przypadku przyznania  patronatu  organizator  wydarzenia  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  w materiałach
informacyjno-promocyjnych informacji o tym fakcie.

Telefony kontaktowe do punktów obsługi to: 17 8671421, 17 8671422, 17 8671472. 

Opracował: Dominika Kosior, Katarzyna Płodzień-Błażej  Zatwierdził: Krzysztof Jarosz

strona www: powiat.rzeszow.pl

e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

tel. 17 867 14 52, fax. 17 867 19 64


