


 
Bydgoszcz, dnia ..............................................

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
wnoszone w trybie  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015  r. 
Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1485) 
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Organizator zgromadzenia 
	imię i nazwisko……………………………………................................................................................
	numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL……………………………………………………………………..
	adres poczty elektronicznej…………………………………………………………………………….
	nr telefonu (aktywny do kontaktu od zgłoszenia zgromadzenia do jego zakończenia) …..................................................................................

Data zgromadzenia …………………………………………………………….........................................
	godzina rozpoczęcia ..............................................................................................................................
	czas trwania ……………………………………………………….........................................................
Przewidywana liczba uczestników………………………………………………………...
 Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Ewentualna trasa przejścia uczestników zgromadzenia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia………………..………………………………………….........
……………..………………………………………………………………........................
Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie *………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………..............................
Ewentualne zagrożenia, które w ocenie organizatora mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia……………………………………………………………………………… ………………………………………………………….…………………………….......................
Organizator wyżej wymienionego zgromadzenia uznaje, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie zadań realizowanych przez Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, załączonymi do niniejszego formularza. 

*Podanie celu zgromadzenie nie jest obligatoryjne.


	

Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

	Administratorem Państwa danych osobowych jest  

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres: 
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 15; Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 209 ze zm.) art. 16 ust 2 pkt 1 i 6, art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 2a, art. 20a; Ustawa
 z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 408) art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 922 ze zm.) art. 23 ust 1 pkt 2 i 4..
Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Okres przetwarzania – przetwarzanie ciągłe.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
	Dostępu do swoich danych osobowych.
Poprawiania swoich danych osobowych.
Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
	zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
	Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



