
Zarządzenie Nr V/26/2021 
Burmistrza Miasta Jasła 

z dnia 8 lutego 2021 roku 
 
 

w sprawie: zasad używania i wykorzystania logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle 
oraz wprowadzenia regulaminu jego udostępniania  
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Do promocji oraz kreacji wizerunkowej i komunikacyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości  
w Jaśle (IP) wykorzystywany jest logotyp Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. 
2. Wersje, kolorystyka oraz czcionka (font) logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle 
określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
3. Zgody na wykorzystanie logotypu IP udziela Burmistrz Miasta Jasła, jako reprezentant 
właściciela Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle, na pisemny wniosek zainteresowanego 
podmiotu, zawierający informację na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu 
wykorzystania logotypu IP. 
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 2. 
1. Wprowadzam Regulamin udostępniania logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle, 
który stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Zarządzenia. 
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa zasady używania i wykorzystywania logotypu 
Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. 
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 jest dostępny w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości 
w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło oraz na stronie internetowej: 
https://inkubatorjaslo.pl/   

 
§ 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości 
Urzędu Miasta w Jaśle. 

 
§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

          Ryszard Pabian 

                     /-/ 

                 Burmistrz Miasta Jasła 

 

 

 

https://inkubatorjaslo.pl/
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła  
Nr V/26/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. 

 

 
Wersje, kolorystyka oraz czcionka (font) logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła  
Nr V/26/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. 

WNIOSEK Z DNIA  ………………. 
O UDOSTĘPNIENIE LOGOTYPU INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W JAŚLE  

 

1. NAZWA 
WNIOSKODAWCY  

 

 

 
2. DANE 
TELEADRESOWE 
WNIOSKODAWCY 
 

ul. …………………………………………………. nr domu/nr lokalu ……………………… 

kod pocztowy, miejscowość …………………………………………………..…………… 

adres strony internetowej www  ....………………………………………….…………/ 

fanpage na Facebooku ………………………………………………………………………… 

numer NIP/ numer REGON .………………………………………………………………… 

numer KRS (o ile dotyczy)   .………………………………………………………………… 

3. OSOBA 
UPOWAŻNIONA 
DO REPREZENTACJI 
WNIOSKODAWCY 

imię i nazwisko: ……………………………………………..…………..………………….…….. 

funkcja: ………………………………………………………………………………………………… 

4. OSOBA DO 
KONTAKTU ZE 
STRONY 
WNIOSKODAWCY 

imię i nazwisko: ……………………………………………..…………..………………….…….. 

telefon: ……………………………………………..…………..………………….…………………. 

email: ……………………………………………..…………..………………….…………….…….. 

5. OPIS 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

6. NOŚNIK WRAZ  
Z OPISEM GDZIE 
WYKORZYSTYWANE 
MIAŁOBY BYĆ 
LOGOTYP  
(np. folder, plakat, 
film, okładka, baner, 
stend, książka, strona 
www, inne)  

 

7. TERMIN, W JAKIM 
UŻYWANY BĘDZIE 
LOGOTYP 

 

Do wniosku dołączam projekt graficzny materiałów, w których ma być wykorzystane logotyp. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną RODO obowiązująca w Inkubatorze Przedsiębiorczości 

w Jaśle oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora (Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 12, 

38-200 Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła) udostępnionych przeze mnie danych osobowych. 
 
……………………………..……………………………… 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
 



5 | S t r o n a  

 

8. Opinia Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości o możliwości udostępnienia logotypu. 

 

9. Decyzja Burmistrza Miasta Jasła dotycząca wniosku. 

 

10. Adnotacje personelu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle o udostępnieniu wnioskodawcy 
logotypu. 
 
 

Klauzula informacyjna RODO. 
1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Inkubatora Przedsiębiorczości tj. Miasto Jasło  

z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła. 
2. Z Administratorem można się skontaktować listownie na wskazany adres siedziby oraz telefonicznie pod 

numerem telefonu:  13 448 63 00 lub pod adresem e-mail: urzad@um.jaslo.pl 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres  

e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1) w szczególności w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane 
dotyczą. 

5. Podanie danych osobowych wymagających wyrażenia zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże podanie 
danych osobowych jest każdorazowo obowiązkowe, gdy podstawę do przetwarzania danych stanowi przepis 
prawa lub zawarta umowa. 

6. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji 
zawartych umów oraz zadań IP.  

7. Dane osobowe będą pobierane bezpośrednio od osób , których dane dotyczą 
8. Dane osobowe będą przetwarzane: przez czas niezbędny do rozpatrzenia złożonych wniosków, 

przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli zgoda na korzystanie dojdzie do skutku przez czas jej 
trwania. Administrator będzie przechowywał dane przez czas oraz w zakresie wynikającym z przepisów 
obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, tj. przez okres 10 lat.; 

9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle, obejmują prawo do: 
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza postanowienia  
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, 

d. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
f. cofnięcia zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych; 

10. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, które realizują zadania dla Administratora 
w ramach stosownych umów. 

11. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego, spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

mailto:urzad@um.jaslo.pl


6 | S t r o n a  

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła  
Nr V/26/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. 

 
Regulamin udostępniania logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości  w Jaśle 

1. Celem niniejszego Regulaminu jest ochrona logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle (IP) 
przed jego wykorzystaniem w sposób naruszający pozytywny wizerunek i renomę oraz inne dobra 
osobiste i majątkowe właściciela Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle - Miasta Jasła. 

2. Podstawą wizualnej identyfikacji Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle jest znak promocyjny 
(logotyp) Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle (IP), którego wersje, kolorystyka oraz czcionka 
(font) zostały określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła w sprawie zasad 
używania i wykorzystania logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle oraz wprowadzenia 
regulaminu jego udostępniania. 

3. Miasto Jasło posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do logotypu IP. 
4. Logotyp może być wykorzystywany w celach reklamy i promocji Inkubatora Przedsiębiorczości  

w Jaśle i/lub w celu informowania o współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Jaśle na rynku 
krajowym jak i rynkach zagranicznych. 

5. Logotyp udostępniany jest bezpłatnie. 
6. Logotyp może być umieszczany na nośnikach służących reklamie i promocji Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Jaśle i/lub służących do informowania o współpracy z Inkubatorem 
Przedsiębiorczości w Jaśle, w szczególności takich jak: strony internetowe, ulotki, plakaty, foldery, 
gazetki reklamowe oraz inne wydawnictwa drukowane, elektroniczne i multimedialne. 

7. Podmiot zamierzający korzystać z logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle zobowiązany jest 
do uzyskania zgody na użycie logotypu IP, zapoznania się z niniejszym Regulaminem, przyjęcia go 
do wiadomości oraz stosowania.  

8. Podmiot zainteresowany uzyskaniem zgody na użycie logotypu zobowiązany jest do złożenia 
pisemnego wniosku, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Jasła w sprawie zasad używania i wykorzystania logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości  
w Jaśle oraz wprowadzenia regulaminu jego udostępniania. Do wniosku należy załączyć wzór  
w formie projektu graficznego lub wydruku komputerowego z umieszczonym logotypem. 

9. Złożenie wniosku oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację niniejszego 
Regulaminu. 

10. Brak załączonego do wniosku projektu graficznego lub wydruku komputerowego z umieszczonym 
logotypem uniemożliwia udostępnienie logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle i powoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

11. Podmiot korzystający z logotypu zobowiązany jest do zachowania warunków graficznych logotypu 
(proporcji, wymiarów, kolorystyki, rozmieszczenia elementów, tła itp.) oraz do zachowania 
integralności informacji tekstowych w nich zawartych lub im towarzyszących, jak również do 
respektowania praw autorskich i własnościowych. 

12. Nie dopuszcza się stylizacji logotypu. 
13. W przypadku umieszczania logotypu na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych, 

do logotypu powinien być dołączony aktywny link do strony internetowej Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Jaśle https://inkubatorjaslo.pl/ .  

14. Zgody na wykorzystanie logotypu udziela Burmistrz Miasta Jasło jako reprezentant właściciela 
Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle – Miasta Jasło, na pisemny wniosek zainteresowanego 
podmiotu, zawierający informację na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu 
wykorzystania logotypu, po zasięgnięciu opinii Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości. 

15. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie logotypu przez Burmistrza Miasta Jasła, Wydział 
Wspierania Przedsiębiorczości kontaktuje się z wnioskodawcą i udostępnia mu logotyp  
w ustalony wspólnie sposób.  

16. Odmowa prawa do wykorzystania logotypu następuje w formie pisemnej i nie służy od niej 
odwołanie. 

https://inkubatorjaslo.pl/


7 | S t r o n a  

 

17. Prawo wykorzystania logotypu bez ubiegania się o zgodę przysługuje podmiotom, które na mocy 
odrębnych umów, deklaracji i porozumień współpracują z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Jaśle 
oraz podmiotom, które realizują z nim wspólne projekty, programy i wydarzenia.  

18. Prawo wykorzystania logotypu przysługuje także podmiotom, które są organizatorami 
przedsięwzięć wspierających przedsiębiorczość, objętych patronatem honorowym Burmistrza 
Miasta Jasło, pod warunkiem, że używanie logotypu ma miejsce w trakcie realizacji tych projektów, 
zadań i przedsięwzięć oraz w związku z ich realizacją. 

19. Podejmując wszelkie działania i opracowując materiały promocyjne z użyciem logotypu należy 
końcowo przed ich użyciem uzyskać akceptację Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości. 

20. Nie przewiduje się ograniczeń co do liczby podmiotów, którym może być przyznane prawo do 
posługiwania się logotypem. 

21. Udzielona zgoda na wykorzystanie logotypu wygasa na skutek: 
a) upływu czasu na jaki była udzielona, wskazanego w złożonym wniosku; 
b) zrzeczenia się przez podmiot uprawniony prawa do używania logotypu; 
c) zaprzestania przez podmiot uprawniony działalności, z którą związane było używanie logotypu. 

22. Podmiot korzystający z logotypu ma obowiązek dbać, by nie był on wykorzystywany w sposób 
sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w szczególności by nie był umieszczany w publikacjach  
i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych Miasta Jasła. 

23. Logotyp nie może być wykorzystywany w kampaniach związanych z wyborami lub referendum. 
24. Osoby, które uzyskały zgodę na wykorzystanie logotypu nie mogą odstępować osobom trzecim 

prawa do posługiwania się tym znakiem. 
25. Wykorzystanie przez podmiot logotypu w sposób sprzeczny z niniejszymi zasadami jest uważane 

za naruszenie prawa i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w oparciu o powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

26. Udzielona zgoda na korzystanie z logotypu może być cofnięta.  
27. Cofnięcie zgody na korzystanie z logotypu następuje w formie pisemnej i musi zawierać 

uzasadnienie. Nie przysługuje od niego odwołanie. 
28. Osoby, wobec których cofnięto zgodę na korzystanie z logotypu oraz wobec, których udzielona 

zgoda wygasła, zobowiązane są do niezwłocznego zaprzestania korzystania i używania logotypu. 
29. Miasto Jasło zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. 
30. Aktualna wersja Regulaminu każdorazowo jest dostępna w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości 

w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło oraz na stronie internetowej: 
https://inkubatorjaslo.pl/.  

 

https://inkubatorjaslo.pl/

