
 
 

 

 

BBZ/2      Słubice, dnia ……………….………. 
 
 
BURMISTRZ SŁUBIC 
Biuro bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego 
 

 

ZAWIADOMIENIE 
o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 

 

I. ORGANIZATOR ZGROMADZENIA 
(osoba fizyczna lub osoba wnosząca zawiadomienie w imieniu osoby prawnej lub innej 
organizacji: 

1. Imię i nazwisko: 
…………………………………………………………………………….. 

2. Numer PESEL: 
……………………………………………………………………………... 
(albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL) 

3. Adres do korespondencji: 
………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………. 

4. Adres poczty elektronicznej: 
……………………………………………………….…............................................ 

5. Numer telefonu umożliwiający kontakt: 
…..………………………………………….............................................................. 

6. Nazwa i adres siedziby: 
............................................................................................................................. 
(wypełnić w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja) 

…………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

II. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 

1. Imię i nazwisko: 
…………………………………………………………………………………….….. 

2. Numer PESEL: 
………………………………………………………………………………………... 
(albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL) 



 

 

 

3. Adres do korespondencji: 
………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 

4. Adres poczty elektronicznej: 
……………………………………………………….…....... 

5. Numer telefonu umożliwiający kontakt: 
…..…………………………………………........ 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA 

1. Cel zgromadzenia – w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć 
zgromadzenie: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

2. Data zgromadzenia: 
……………………………………………………………………....... 

3. Godzina rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia:  

…………………...……………………………………………………………………… 

4. Miejsce zgromadzenia: 

……………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………..… 

5. Trasa przejścia, jeśli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania 
zgromadzenia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia 
(opisać trasę tj. ulice, aleje, place itp.): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………........................................................................... 



 

 

 

6. Przewidywana liczba uczestników: 
……………………………………………………….. 

7. Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu 
pokojowego przebiegu zgromadzenia: 

…………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: 

−       pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego 
zgromadzenia w przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia 
jest inna osoba niż jego organizator* 

−       zdjęcie organizatora albo przewodniczącego zgromadzenia w 
przypadku jego wyznaczenia w powszechnie stosowanym formacie 
dowodowym/paszportowym/legitymacyjnym, które wykorzystane 
zostanie do identyfikatora niezbędnego dla przewodniczącego 
zgromadzenia* 

* właściwe zaznaczyć 

 
.......………………………………………………………………………………….. 

         (czytelny podpis organizatora lub osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA* 

 
 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącego 

zgromadzenia, organizowanego w dniu ………………………w godz. ..................................... 

przez …………………………………………………………………………………………………… 

w miejscu / na trasie:………………………………………………………………….…………......... 

…………………………………………………………………………………………….....……..……

…………………………………………………………………………………..…………..……………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jestem świadomy praw i obowiązków, które spoczywają na przewodniczącym 

zgromadzenia, wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo 

o zgromadzeniach. 

 

* Oświadczenie należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku gdy przewodniczący zgromadzenia nie jest 

organizatorem zgromadzenia. 

 

………………………………………………………….. 

(czytelny podpis przewodniczącego zgromadzenia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

( Zgromadzenie publiczne) 
 

Poniżej zgodnie z art. 13 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 
Nr 119, s.1  informujemy, iż: 
1) Administratorem Pana danych osobowych jest Gmina Słubice  w Słubicach  (ul. 
Akademicka 1, 69-100 Słubice, telefon kontaktowy: 95 737 20 00) adres e-mail: 
slubice@slubice.pl 
2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3) Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
wynikającego z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 631), którym jest zawiadomienie Burmistrza Słubic o zamiarze zorganizowania 
zgromadzenia. 
4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora przez okres 5 lat. 
5) Przysługiwać będą Panu prawa żądania od Administratora do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia, 
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,  
c) usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 
17 Rozporządzenia, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 
Rozporządzenia,  
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 
Rozporządzenia, 
f) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

6) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana danych osobowych przez Administratora 
narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
7) Podanie Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
8) Administrator oświadcza, że Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, a tym samym nie będą poddawane profilowaniu w rozumieniu art. 22 
Rozporządzenia. 
 
 
 
 

………………….. 
                                                                                                                         Podpis 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 


