Lidzbark Warmiński dnia………………

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU w TRYBIE UPROSZCZONYM
Zgodnie z art. 21 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019 r. poz.631t.j.)

I. ORGANIZATOR ZGROMADZENIA (WYŁĄCZNIE OSOBA FIZYCZNA)
1.

Imię i nazwisko:............................................................................................................................................

2.

PESEL:...............................................................................................................................................................

3.

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
................................................................................................................................................................ ...............
(dotyczy osoby nieposiadającej numeru PESEL)

4.

Telefon/tel. kom. umożliwiający kontakt:..........................................................................................

5.

Adres e-mail:............................................................................................................................. .....................

6.

Data zgromadzenia:...................................................................................................................................

7.

Godzina rozpoczęcia i czas trwania zgromadzenia:........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................

8.

Przewidywana liczba uczestników:.......................................................................................................

9.

Miejsce zgromadzenia:...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .............................................

10. Trasa przejścia, jeżeli przewiduję się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia
ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia (trasa nie może powodować
utrudnień w ruchu drogowym)................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .................
11. Ewentualne zagrożenia, które w ocenie organizatora mogą pojawić się w trakcie
zgromadzenia.................................................................................................................................................
............................................................................................................................ .................................................

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie
uproszczonym
Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego z siedzibą przy ul. Aleksandra
Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 7678500, um@lidzbarkw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – ul. A. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński,
d.ejsmont@lidzbarkw.pl

3.Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozdział u 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo
o zgromadzeniach (Dz.U.2019 r. poz.631t.j. )w celu zarejestrowania zawiadomienia o zgromadzeniu w
trybie uproszczonym.
4. Odbiorcy danych
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
będą tylko 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 . Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Prawo dostępu do danych osobowych
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto posiada
Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma
Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a skutkiem niepodania danych
będzie niewykonanie usługi.
9. Przekazanie danych do państwa trzeciego
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

