Zarządzenie
Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu honorowego
Instytutu Dziedzictwa Solidarności

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Instytutu Dziedzictwa Solidarności (Dz.
MKiDN z 2019 r. poz. 90) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się regulamin przyznawania patronatu honorowego Instytutu
Dziedzictwa Solidarności stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mateusz Smolana
p.o. Dyrektor

Załącznik:
1. Regulamin przyznawania
Solidarności.

patronatu

honorowego

Instytutu

Dziedzictwa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności
z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
przyznawania
patronatu honorowego Instytutu Dziedzictwa Solidarności

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO
INSTYTUTU DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI
§1
Niniejszy regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie oraz
zasady przyznawania patronatu honorowego przez Instytut Dziedzictwa Solidarności
z siedzibą w Gdańsku (80-855), przy ul. Wały Piastowskie 24, NIP 5833369915,
REGON 384288259, zwanym dalej „IDS”.
§2
1. Patronat honorowy stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia
bezpośrednio związanego z działalnością IDS.
2. Prawo do przyznawania patronatu honorowego przysługuje Dyrektorowi IDS.
§3
1. Patronat honorowy może być przyznany jedynie przedsięwzięciu, które spełnia
poniższe warunki łącznie:
1) ma zasięg, rangę lub znaczenie lokalne, ponadregionalne, ogólnopolskie,
2) ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla realizacji celów
statutowych IDS lub w swoim charakterze wiąże się bezpośrednio z tematami
i ideami szerzonymi przez IDS,
3) odznacza się wysokim poziomem historycznym, artystycznym lub merytorycznym,
4) jego etap realizacji pozwala na uzupełnienie wniosku niezbędnymi informacjami.
2. W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym patronat honorowy jest
przyznawany każdorazowo na każdą edycję na wniosek organizatora.
3. W przypadku przedsięwzięć wieloletnich patronat honorowy przyznawany jest na
okres od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku do końca roku kalendarzowego w
którym wniosek rozpatrzono. W przypadku wniosku o przyznanie patronatu
honorowego przedsięwzięciu wieloletniemu na okres dłuższy niż określony w zdaniu
poprzedzającym, IDS rozpatrzy wniosek w trybie indywidualnym.
4. O patronat honorowy nie mogą ubiegać się przedsięwzięcia:

1) finansowane ze środków IDS;
2) o charakterze lobbystycznym;
3) naruszające zasady współżycia społecznego;
4) stojące w sprzeczności ze statutem IDS.
5. W przypadku przyznania dofinansowania przez IDS w terminie późniejszym niż
przyznanie patronatu honorowego, Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Wydziału Merytorycznego IDS o przyznaniu
dofinansowania przez IDS, a przyznany patronat honorowy uznaje się za odwołany
z dniem przyznania dofinansowania przez IDS.
§4
Przyznanie patronatu honorowego przez Dyrektora IDS nie zobowiązuje IDS do
wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia objętego patronatem
honorowym. Tym samym nie może stanowić podstawy dla jakichkolwiek roszczeń
wobec IDS.
§5
O decyzji dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania patronatu honorowego
przez Dyrektora IDS Organizator powiadomiony zostanie w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty
tradycyjnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.
§6
1. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Organizator składa do Dyrektora IDS
wybierając jeden z poniższych sposobów:
1) poprzez formularz internetowy dostępny na stronie IDS www.ids1980.pl w
zakładce „Patronaty”,
2) poprzez przesłanie wniosku lub złożenie wniosku w siedzibie IDS na poniższy
adres:
Instytut Dziedzictwa Solidarności
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
z dopiskiem na kopercie: WNIOSEK O PATRONAT HONOROWY IDS
3) poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego wniosku na adres email:
sekretariat@ids1980.pl.
2. Organizator jest zobowiązany podać we wniosku:
1)
2)
3)
4)
5)

nazwę Organizatora,
adres Organizatora,
numer KRS Organizatora lub inny numer wpisu do właściwego rejestru,
opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie przyznania patronatu honorowego,
lokalizację przedsięwzięcia,

harmonogram przedsięwzięcia,
termin rozpoczęcia oraz zakończenia przedsięwzięcia,
osobę odpowiedzialną za kontakt po stronie Organizatora,
instytucje (partnerzy projektu) lub osoby zaangażowane we współpracę przy
przedsięwzięciu,
10) przewidywaną lub planowaną kampanię medialną ze wskazaniem
zaangażowanych podmiotów.
6)
7)
8)
9)

3. Wniosek powinien zostać doręczony do IDS nie później niż na 30 dni
kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.
W przypadku przesłania pisma za pośrednictwem operatora pocztowego obowiązuje
data doręczenia pisma do IDS.
4. Obowiązek informacyjny [dotyczy również osób trzecich mogących przystępować
do projektu jako partnerzy lub osoby zaangażowane]:
1. Administrator
1.1 Administratorem Państwa danych jest Instytut Dziedzictwa Solidarności z
siedzibą w Gdańsku [80-855] Wały Piastowskie 24
1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1.2.1 listownie: Gdańsk [80-855] Wały Piastowskie 24
1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@ids1980.pl
1.2.3 telefonicznie: (+48) 888 804 327
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych pod adresem e-mail: rodo@ids1980.pl
3. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane w związku z:
3.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą przystąpienia do
projektu, utrwalania wizerunku
3.2 [art. 6 ust 1 lit c RODO] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze
3.3 [art. 6 ust 1lit e RODO] niezbędnością wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym
4. Odbiorcy danych
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
4.1 podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy
przetwarzaniu danych:
4.1.1 firmy odpowiedzialne za obsługę strony internetowej
4.1.2 firmy świadczące usługi hostingu serwerów
4.1.3 dostawcy aplikacji wspomagających pracę Administratora
4.2 inni Administratorzy:
4.2.1 firmy świadczące usługi prawne
4.2.2 firmy świadczące usługi pocztowe, posiadające status operatora
pocztowego
4.2.3 organ sprawujący nadzór nad Instytutem Dziedzictwa Solidarności
[Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego]
4.2.4 firmy współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych Instytutu
Dziedzictwa Solidarności

4.2.5 Google [YouTube], Twitter
4.3 Współadministrator [z uwagi na wykorzystywanie narzędzi do celów
realizacji celów statutowych]:
4.3.1 Facebook
4.4 Osoby uprawnione w myśl Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie
do informacji publicznej
5. Przekazywanie danych do Państw Trzecich [poza obszar EOG]
W związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań firm mających swoją
siedzibę poza obszarem EOG, istnieje prawdopodobieństwo przekazywania
danych osobowych do Państwa Trzeciego. Administrator zawsze potwierdza
aktywne uczestnictwo firmy współpracującej w Privacy Shield.
6. Sposób zbierania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane zebrane:
6.1 bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do objęcia
patronatem Organizatora
6.2 dane zebrane przez podmioty Trzecie w przypadku realizacji celów
statutowych
6.3 za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej
7. Czas przechowywania danych
7.1 do czasu wycofania udzielonej zgody
7.2 przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia projektu, następnie przez
okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń
7.3 przez okres konieczny dla realizacji zadań statutowych
8.Utrwalanie wizerunku
W związku z objęciem patronatem honorowym Organizatora i wynikającym z
innych działań statutowych, Administrator będzie dokonywał rejestracji wydarzeń i
utrwalał wizerunki uczestników. Nagrania wydarzeń i zdjęcia będą udostępniane
za pośrednictwem strony www, fanpage Facebook oraz z wykorzystaniem
narzędzi Google [YouTube], Twitter.
9. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
9.1 żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii
9.2 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w
sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
Podmiot Współpracujący
9.3 prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul.Stawki
2, 00-193 Warszawa]
10. Podanie danych osobowych jest
10.1 dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody

10.2 dobrowolne w przypadku uczestnictwa w projekcie objętym patronatem
honorowym przez Administratora
10.3 warunkiem koniecznym w przypadku wydania decyzji przez Administratora
o objęciu Organizatora patronatem honorowym, bez ich podania nie jest
możliwe rozpatrzenie wniosku
§7
1. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 6 ust. 1 i 2 lub został
doręczony po terminie nie podlega rozpatrzeniu, w uzasadnionych przypadkach
Dyrektor IDS może zdecydować inaczej, w szczególności biorąc pod uwagę
wyjątkowy charakter przedsięwzięcia ze względu na cele Statutowe IDS.
2. Wniosek poddany zostanie weryfikacji przez pracowników IDS pod kątem
spełniania wymogów formalnych i merytorycznych określonych niniejszym
regulaminem, a po weryfikacji przekazany wraz z opinią do rozpatrzenia przez
Dyrektora IDS.
3. Pracownicy IDS mogą zwrócić się do Organizatora ubiegającego się o patronat
honorowy o uzupełnienie wniosku, o dodatkowe informacje lub o udzielenie
dodatkowych wyjaśnień.
§8
1. Informacja o przyznaniu przez Dyrektora IDS patronatu przekazywana jest
Organizatorowi w formie elektronicznej lub pisemnej.
2. Informacja powyższa jest też zamieszczana na stronie internetowej IDS
(www.ids1980.pl) i profilach IDS w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook)
oraz innych kanałach internetowych IDS.
3. Mając na względzie ust. 2 powyżej Organizator, którego działalność zostanie
objęta patronatem, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: nazwę,
opis przedsięwzięcia, lokalizację przedsięwzięcia, termin rozpoczęcia oraz
zakończenia przedsięwzięcia. Informacje, te powinny zostać podane za pomocą
strony internetowej Organizatora lub profilu w mediach społecznościowych.

§9
1. Organizator przedsięwzięcia, które IDS objęło patronatem honorowym, informuje
współorganizatorów oraz uczestników przedsięwzięcia o przyznaniu patronatu.
Informacje te Organizator przekazuje za pomocą wiadomości elektronicznej lub listu.
2. W przypadku udzielenia przez IDS patronatu honorowego, Organizator umieszcza
informacje o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych
i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia wraz z logotypem IDS.
Logotyp IDS musi zostać umieszczony zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku
nr 2 oraz opatrzony informacją w brzmieniu: „PATRONAT HONOROWY”.
Każdorazowe wykorzystanie logotypu IDS wymaga akceptacji IDS.

3. W przypadku objęcia przez Dyrektora IDS patronatu honorowego, Organizator
zobowiązany jest do przekazania bezpłatnych zaproszeń na wydarzenie objęte
patronatem lub kilku egzemplarzy objętego patronatem wydawnictwa lub innego
nośnika utworu. Szczegółowa liczba bezpłatnych zaproszeń lub egzemplarzy
wydawnictwa lub innego nośnika utworu, określona zostanie przez Dyrektora IDS w
porozumieniu z Organizatorem.
4. W przypadku objęcia patronatem honorowym wydawnictwa książkowego lub
płytowego oraz utworu audiowizualnego IDS zastrzega sobie prawo do zapoznania
się z treścią wydawnictwa lub utworu przed jego publikacją i pierwszym
rozpowszechnianiem.
5. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym wiąże się z obowiązkiem
przekazania do konsultacji IDS na adres mailowy sekretariat@ids1980.pl treści
informacji prasowej dotyczącej przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym
z uwzględnieniem materiału graficznego. Tytuł przekazanej wiadomości powinien
zawierać w tytule dopisek „PATRONAT HONOROWY IDS”. Informacja prasowa
powinna być przekazana w terminie do 7 dni roboczych przed planowanym
przedsięwzięciem.
6. Wzór wniosku o Patronat Honorowy Instytutu Dziedzictwa Solidarności stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 10
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor IDS podjąć decyzję o
odebraniu przyznanego patronatu honorowego.
2. O decyzji dotyczącej odebrania przyznanego patronatu honorowego Organizator
jest powiadamiany w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
3. Od decyzji dotyczącej odebrania patronatu honorowego nie przysługuje
odwołanie.
§ 11
Odebranie patronatu honorowego zobowiązuje Organizatora do bezzwłocznego
zaprzestania używania logotypu IDS, jak również zaprzestania informowania
w jakiejkolwiek formie i treści o przyznanym przez IDS patronacie honorowym.
§ 12
1. Regulamin wchodzi w życie w drodze Zarządzenia Dyrektora IDS.
2. IDS zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu jest
ogłaszana na stronie IDS, a w przypadku wniosków o przyznanie patronatu
rozpatrywanych w chwili wejścia zmiany regulaminu oraz patronatów trwających
w trakcie obowiązywania zmiany regulaminu, zmieniony regulamin jest przesyłany
przez IDS do Organizatorów w drodze korespondencji e-mailowej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania patronatu honorowego
Instytutu Dziedzictwa Solidarności z dnia 24 czerwca 2020 r.

WNIOSEK O PATRONAT HONOROWY
INSTYTUTU DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI

Nazwa Organizatora
Numer KRS Organizatora lub inny numer wpisu do właściwego rejestru 1

Adres Organizatora
ulica
nr budynku/lokalu
miejscowość
kod pocztowy
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie przyznania patronatu honorowego

Lokalizacja przedsięwzięcia
ulica
nr budynku/lokalu2
Miejscowość
Kod pocztowy
Gmina
Powiat
Województwo

1
2

Nie dotyczy osób fizycznych.
Nie dotyczy w przypadku wydarzeń organizowanych plenerowo.

Harmonogram przedsięwzięcia
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis czynności

Data

Termin rozpoczęcia oraz zakończenia przedsięwzięcia
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

Osoba odpowiedzialna za kontakt po stronie Organizatora
Imię i Nazwisko
Stanowisko3
Nr telefonu
Adres email
Instytucje (partnerzy projektu) lub osoby zaangażowane
we współpracę przy przedsięwzięciu
Nazwa/Imię i nazwisko

Charakter współpracy

Media zaangażowane w przedsięwzięcie

Przewidywana lub planowana kampania medialna

3

Pole nieobowiązkowe w przypadku wniosku zgłaszanego przez osoby fizyczne.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem
przyznawania patronatu honorowego
Instytutu Dziedzictwa Solidarności z dnia 24 czerwca 2020r.

Data

Podpis organizatora lub osoby
upoważnionej

Załącznik nr 2 do Regulaminu
przyznawania patronatu honorowego
Instytutu Dziedzictwa Solidarności z dnia 24 czerwca 2020 r.

