
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O SPONSORING 

 

Data wpływu wniosku: 

 

Numer ewidencyjny 

 

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

 

Pełna nazwa wnioskodawcy 

 

Tel/fax 

Adres 

 

Strona internetowa i e-mail 

Pełne dane identyfikacyjne:  

 NIP…………………………………….. 

 Regon……………………………. 

 KRS………………………………… 

 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego 

 

 

      Faktura                            Rachunek 

 

Przedstawiciel wnioskodawcy wskazany do kontaktu (imię i nazwisko i zajmowane stanowisko) 
 

 

Tel: Fax: 

e-mail 

 

 

Osoby uprawnione do podpisu umowy( zgodnie z KRS lub innym umocowaniem) 

1. 

2. 

 



Cele statutowe i sposób ich realizacji 

 

 

Ważniejsze projekty realizowane przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 5 lat 

 

 

HISTORIA WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. 

 

L.P Nazwa projektu Kwota uzyskana Data rozpoczęcia Data zakończenia 

     

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU/WYDARZENIA 

 

Nazwa i opis projektu/wydarzenia 

 

 

 

Cele projektu/wydarzenia: 

- społeczne (z punktu widzenia CSR) 

 

 

 

- promocyjne 

 

 

 

 

Rodzaj projektu                                                                                

       sport kwalifikowany                                                                      nauka i szkolnictwo, 

      sport amatorski                                                                             akcje społeczne  

      kultura i sztuka                                                                              ekologia i ochrona środowiska 

 inny…(jaki)……………………………………………………………………………………………… 

 



Zasięg terytorialny projektu 

 międzynarodowy ……………………………… 

 krajowy …………………………………………….. 

 lokalny ……………………………………………. 

 

Grupy docelowe odbiorców projektu( opis grupy, ilość osób) 

 dzieci i młodzież …………. 

 dorośli ………………………….. 

 osoby 50 + ………………………………. 

 osoby chore i niepełnosprawne ………………… 

 inne ……………………………… 

 

Rezultaty projektu/wydarzenia: 

- społeczne (z punktu widzenia CSR) 

 

 

 

- promocyjne 

 

 

 

 

Harmonogram realizacji 

L.p Rodzaj działania Data rozpoczęcia Data zakończenia 

    

 

Planowane działania promocyjno-reklamowe przygotowywane w związku z projektem/wydarzeniem 

L.p Rodzaj działania Data rozpoczęcia Data zakończenia 

    

 

Budżet projektu/wydarzenia 

L.p Rodzaj wydatku Kwota 
całkowita 

Kwota wsparcia ze 
strony ZMPG SA 

% wsparcia 
ZMPG SA 



     

 

 

Inni Sponsorzy, Partnerzy i  Patronaty honorowe 

L.p Nazwa współpracującego Kwota wsparcia % budżetu całkowitego 

    

 

 

Dodatkowe dokumenty dołączone do wniosku 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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) (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia 

S.A.  z siedzibą w Gdynia, ul. Rotterdamska 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, posiadająca 

numer NIP 958-13-23-524.  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się po przez adres e-mail: 

IOD@port.gdynia.pl  

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działań związanych ze 

sponsoringiem i CSR, w tym zawarcia umowy o sponsoring art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do uprawnionych organów 

Państwowych. 

5) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy o 

sponsoring. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

▪ żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, 

▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

▪ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże po zawarciu umowy o 

sponsoring dane osobowe zostaną usunięte po upływie 35lat od rozwiązania umowy. 



7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne . 

8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we 
wniosku są zgodne z prawdą. 

Podpis 

Imię i nazwisko wnioskodawcy Data 

 

 

 


