
 

Załącznik do Uchwały Nr 110/1323/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku 

Wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego  

o zgodę na wykorzystanie wizerunku Herbu Województwa Podlaskiego 
 

Wypełnia wnioskodawca 

Nazwa wnioskodawcy występującego o zgodę na 
wykorzystanie wizerunku Herbu Województwa 
Podlaskiego  

 

Adres wnioskodawcy  

Cel wykorzystania wizerunku Herbu Województwa 
Podlaskiego 

 

Okres wykorzystywania wizerunku Herbu   

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 

 

Telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej   

Miejsce i data   

 
Wniosek proszę przesłać pod adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok 
 
O podjętej decyzji wnioskodawca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. 
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wizerunek Herbu zostanie przesłany w formie elektronicznej pod adres e-mail wskazany 
we wniosku. W przypadku braku adresu elektronicznego, należy zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod 
w/w adres z własnym nośnikiem elektronicznym, umożliwiającym zapis elektroniczny Herbu Województwa Podlaskiego.  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku do Marszałka Województwa Podlaskiego o zgodę 
na wykorzystanie wizerunku Herbu Województwa Podlaskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 z t.j.).  

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok);  
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do rozpatrzenia wniosku do Marszałka Województwa 
Podlaskiego o zgodę na wykorzystanie wizerunku Herbu Województwa Podlaskiego;  
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku do 
Marszałka Województwa Podlaskiego o zgodę na wykorzystanie wizerunku Herbu Województwa Podlaskiego; 
4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 

 
…………………………………………………………   

         podpis wnioskodawcy 
 
 
 

Wypełnia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Data wpływu wniosku  

Numer wniosku  

Decyzja  

Data wydania wizerunku Herbu  

Sposób w jaki wizerunek Herbu został wydany 
wnioskodawcy 

Osobiście  

Poczta elektroniczna /Adres elektroniczny:  

Podpis  

 


