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miejscowość, data  
 

 
 

Sklep Koszykarza 
Szopex Dutkiewicz Sp. Z.O.O Sp. K. 
ul. Marka Kotańskiego 6 
10-166 Olsztyn 

 
 

WNIOSEK O SPONSORING/WSPARCIE 
 
 
I. Podstawowe dane wnioskodawcy 
 
1. Pełna nazwa wnioskodawcy i nr KRS 

 

 
2. Adres 

 

 

 
3. Telefon  

 

 
4. Adres: strony internetowej, portalu FB, 

inastgram, YouTube, Twitter, inne maedia 
 

 
5. Osoba do kontaktów (imię i nazwisko, 

numer telefonu, e-mail) 
 

II. Informacje o projekcie  
 
1. Nazwa i opis projektu. 

Proszę podać tytuł projektu oraz w punktach przedstawić najważniejsze elementy projektu 
 

 
2. Cele projektu. 

Proszę określić: cele projektu (społeczne i promocyjne); beneficjenta projektu (grupę 
beneficjentów); zakładane rezultaty; planowany termin realizacji, harmonogram realizacji. 

 
 
3. Pozyskani Sponsorzy/ Partnerzy projektu, Patronaty honorowe. 
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III. Informacje o wnioskodawcy 
 
1. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów.  

 
IV. Informacje o wysokości oraz przeznaczeniu pozyskanych środków finansowych 
 
1. Wysokość / rodzaj wnioskowanego wsparcia od Sklepu Koszykarza. 

 
 

 
2. Całkowity koszt projektu. 

 

 
3. Opis przeznaczenia pozyskanego wsparcia od Sklepu koszykarza. 

 
4. Proponowany pakiet sponsorski. 

Proszę podać w punktach propozycję gwarantowanych świadczeń promocyjnych na rzecz Sklepu 
Koszykarza, które zapewni wnioskodawca w ramach przyznanej kwoty sponsoringu (prezentacja 
sponsora i logotypu w materiałach drukowanych, na nośnikach reklamowych, w mediach, 
internecie, przestrzeni miejskiej lub miejscu realizacji projektu, inne działania promocyjne, działania 
wspólne).  

 
5. Planowane działania komunikacyjne. 

Proszę opisać koncepcję komunikacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań medialnych 
(informacja w jaki sposób projekt zostanie nagłośniony, jakie media zostaną zaangażowane w 
komunikację, jaki jest planowany zasięg komunikacji).   

 
 
V. Historia współpracy ze Sklepem Koszykarza 
 
1. Proszę o podanie roku, nazwy projektu oraz otrzymanego wsparcia od Sklepu Koszykarza. 

 
 

 
 
VI. Załączniki  

1.  
2.  

Proszę wpisać  datę rozpoczęcia działalności, osiągnięcia, doświadczenia w realizacji 
wcześniejszych edycji lub podobnych projektów. 
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Oświadczenie: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku są prawdziwe. 
 
[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku o 
sponsoring/wsparcie przez SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie w celu kontaktu, 
udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek.  
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
przez SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą 

w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn – KRS: 0000724788 (dalej: „Administrator”). 
Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) – dalej „RODO”. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 
adres e-mail: dane@sklepkoszykarza.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 511 793 443.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu udzieloną zgodę, w celu kontaktu, 
odpowiedzi na złożony wniosek o sponsoring -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w przygotowaniu 
odpowiedzi oraz podmioty wspierające Administratora, w tym przede wszystkim dostawcy 
rozwiązań IT oraz podmioty świadczące usługi: księgowe, prawne, doradcze, pocztowe, kurierskie 
i archiwizacji dokumentów.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie 
przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Pana/Panią ostatniej 
wiadomości lub do czasu odwołania wyrażonej zgody.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (w wypadku przetwarzania 
danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na złożony 
wniosek.  

 
 

Podpis wnioskodawcy 
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