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Regulamin przyznawania honorowego patronatu  

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania honorowego patronatu Centrum Kultury 

Filmowej im. Andrzeja Wajdy (dalej „Regulamin”).  

2. Honorowy patronat Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy (dalej „CKF”) jest 

wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć 

zgodnych i/ lub bezpośrednio związanych z misją i statutem CKF.  

3. Przyjęcie honorowego patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub 

organizacyjnego.  

4. Z wnioskiem o objęcie honorowym patronatem występuje organizator przedsięwzięcia. 

Organizatorem przedsięwzięcia może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.  

5. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis, program i regulamin przedsięwzięcia.  

6. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż miesiąc przed 

planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie będzie 

rozpatrywany jedynie w wyjątkowych okolicznościach.  

7. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kultury Filmowej 

im. Andrzeja Wajdy https://ckf.waw.pl/kontakt.  

8. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Centrum Kultury Filmowej 

im. Andrzeja Wajdy, ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa a z dopiskiem „wniosek o patronat” 

lub mailem pod adres: kkwiatkowski@ckf.waw.pl z tytułem maila „Wniosek o patronat”.  

9. Złożone wnioski kierowane są do właściwych jednostek organizacyjnych.  

10. Dyrektor Centrum lub jego Zastępca podejmuje decyzję w oparciu o opinię właściwych 

kierowników jednostek organizacyjnych.  

11. Centrum może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub 

udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić warunki, które należy spełnić, by uzyskać honorowy 

patronat.  

12. Decyzja zostaje potwierdzona pisemnie lub drogą mailową.  

13. Odmowa udzielenia honorowego patronatu jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje 

tryb odwoławczy.  

14. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Centrum objęło honorowy patronat 

informuje o tym współorganizatorów i uczestników.  
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15. Ponadto organizator umieszcza informację o tym fakcie oraz logo Centrum we wszystkich 

materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego 

wydarzenia lub przedsięwzięcia i przesyła projekty tych materiałów do akceptacji mailem na 

adres  kkwiatkowski@ckf.waw.pl.  

16. Logotyp Centrum jest dostępny na stronie https://ckf.waw.pl/kontakt.  

17. Organizator może posługiwać się informacją o objęciu patronatem przez Centrum dopiero po 

otrzymaniu pisma lub maila ze zgodą. 

18. W szczególnych przypadkach Centrum może unieważnić decyzję przyznającą dany patronat, o 

czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.  

19. Dane osobowe organizatorów przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym zgodnie z 

Rozporządzeniem 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) będą przetwarzane przez Centrum jako administratora tych 

danych, w celu organizacji przedsięwzięć objętych patronatem honorowym. 

20. W przypadku, gdy Centrum będzie planowało publikować wizerunek uczestników, pozyska 

odrębną pisemną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

21. Centrum informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych organizatorów: imię, 

nazwisko, adres poczty elektronicznej, wizerunek. Każdy kto przekazał Centrum swoje dane 

osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

22. Wnioski oraz zapytania w sprawach dotyczących przetwarzania przez Centrum danych 

osobowych można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@ckf.waw.pl.  

23. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum oraz prawach osób, których 

dane dotyczą, można znaleźć w Polityce prywatności Centrum dostępnej pod linkiem; 

https://ckf.waw.pl/files/editor/2020-16-04-ckf-polityka-prywatnosci.pdf  
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