Město Uherské Hradiště
Útvar kanceláře starosty

Žádost o udělení záštity
města

starosty města
místostarosty města

člena rady města
Žadatel
Jméno a příjmení/Název:

Adresa/Sídlo:

Kontaktní osoba:
Telefon:

E-mail:

Název akce:

Termín konání akce:

Místo konání akce:
Popis akce:
(typ akce/aktivity – kulturní, sportovní, charitativní aj., zdůvodnění žádosti záštity, přínos pro město apod).

Rozpočet akce:

Požadavky ve vztahu k poskytovateli záštity (účast při zahájení či ukončení akce apod.):
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Specifikace způsobu využití loga města

(např. plakáty, propagační materiály, webové stránky apod.):

Čestné prohlášení
Beru na vědomí, že na poskytnutí záštity není právní nárok. Poskytnutí záštity je čestnou poctou a neplyne
z ní nárok na finanční či jinou spoluúčast města, pokud není výslovně příslušným orgánem města
rozhodnuto nebo právním předpisem města stanoveno jinak. Její poskytnutí je doprovázeno povinností
žadatele propagovat akci pomocí loga města. Při jeho využití je žadatel povinen respektovat Grafický
manuál značky a vizuálního stylu města Uherské Hradiště.
Beru na vědomí, že v odůvodněných případech může být záštita odejmuta.

Datum:

...................................................................................
Jméno a podpis žadatele

Kontaktní osoba: Ing. Iva Mošťková, 572 525 120, iva.mostkova@mesto-uh.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze pro účely vyřízení žádosti o poskytnutí záštity.
Zpracování osobních údajů v této žádosti je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro zajištění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce“.
Bližší informace ke zpracování osobních údajů městem Uherské Hradiště naleznete na adrese
http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.
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