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Regulamin przyznawania patronatu honorowego przez Uczelnianą Radę Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego 

§ 1 

1. Patronat Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego może być 

przyznany przedsięwzięciom naukowym, społecznym, organizacyjnym, 

popularyzującym naukę oraz informacyjnym, które organizowane bądź 

współorganizowane są przez doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.  

2. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, powinno być organizowane w Uniwersytecie 

Łódzkim.  

3. Patronat honorowy Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego 

jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia o wysokiej 

randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, które dedykowane jest doktorantom. 

4. Patronat honorowy nie jest przyznawany inicjatywom o charakterze komercyjnym lub 

rozrywkowo-integracyjnym. 

5. Patronat jest przyznawany jednorazowo. W przypadku przedsięwzięć o charakterze 

cyklicznym, przed każdą edycją należy złożyć odrębny wniosek o przyznanie patronatu.  

§ 2 

1. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego przyznaje patronat 

honorowy na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

złożonego przez osobę posiadającą status doktoranta UŁ i/lub członka komitetu 

organizacyjnego przedsięwzięcia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: 

doktoranci@uni.lodz.pl, nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż na miesiąc przed 

planowaną datą przedsięwzięcia. Wniosek złożony w terminie innym niż wyznaczony nie 

zostanie rozpatrzony. 

§ 3 

1. Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego podejmuje Uczelniana Rada Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w drodze uchwały.  

2. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów może odmówić przyznania patronatu. 

Odmowa przyznania patronatu jest decyzją ostateczną, uznaniową i nie przysługuje od 

niej odwołanie.  

3. Przyznanie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, 

rzeczowego lub organizacyjnego. 

4. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu przesyłana jest 

wnioskodawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku w terminie  

21 dni od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1. 
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§ 4 

1. W przypadku przyznania patronatu honorowego organizator zobowiązany jest do: 

− umieszczenia logo Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Łódzkiego na wszelkich drukach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych 

związanych z przedsięwzięciem wraz z informacją o patronacie honorowym, 

− zamieszczenia na stronie internetowej przedsięwzięcia lub stronie organizatora 

informacji o udzieleniu patronatu przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Łódzkiego, 

− przekazania Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego 

opisu przedsięwzięcia oraz grafiki informacyjnej lub promocyjnej celem 

propagowania wydarzenia na stronie internetowej Uczelnianej Rady Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, a także w mediach społecznościowych. 

2. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów może przekazać wnioskodawcy wsparcie  

o charakterze rzeczowym w postaci materiałów promocyjnych/gadżetów z logo 

Uniwersytetu Łódzkiego.  

§ 5 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Łódzkiego może odebrać przyznany patronat honorowy.  

2. O odebraniu patronatu organizator wydarzenia zostanie niezwłocznie poinformowany za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. W przypadku odebrania patronatu honorowego organizator jest zobowiązany do 

bezzwłocznego zaprzestania dalszego zamieszania logo Uczelnianej Rady Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz informacji o przyznanym patronacie 

honorowym na wszelkich materiałach związanych z przedsięwzięciem. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.  

2. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego zastrzega sobie 

prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy  

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź. 

2. W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,  

e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy postępowaniu 

związanym ze złożeniem wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym 

Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.   

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia RODO 

(gdyż jest to niezbędne w celu uzyskania patronatu). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 

mowa w ust. 3. 

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych, 

2) do sprostowania swoich danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

3) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –  

w przypadkach przewidzianych prawem, 

4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

skutkuje niemożnością rozpatrzenia wniosku o udzielenie patronatu.  

 


