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Słubice, dnia ................................................... 

........................................................ 
(Imię i nazwisko, nazwa organizatora) 

 ................................................................ 
(adres) 

................................................................. 
(nr telefonu kontaktowego) 

BURMISTRZ  SŁUBIC 
Biuro Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego 

 

ZAWIADOMIENIE 
o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej nie będącej 

imprezą masową 
1. Nazwa imprezy 

 
.................................................................................................................... 

2. Planowany termin realizacji imprezy:  
 
1) data: ............................................................. 

 
2) czas trwania od ................................. do ................................ 

3. Miejsce realizacji imprezy: 
 

……………………..................................................................................... 
4. Rodzaj i charakter imprezy(w załączeniu szczegółowy program imprezy): 

 
.................................................................................................................... 

(np. festyn, koncert, zabawa, happening) 
 

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

6. Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy, tel. kontaktowy: 
............................................................................................................................ 
 
7. Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie porządkowo –ochronne imprezy: 

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

8. Określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
uczestników i sposób zabezpieczenia imprezy (p.poż. służby porządkowe, 
opieka medyczna i inne): 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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9. Oświadczam, że właściciel pomieszczenia, obiektu lub miejsca, w których 

ma się odbyć zgłaszana impreza wyraził zgodę na jej zorganizowanie. 

10. Oświadczam, że zapewnię bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników 

imprezy, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników 

oraz wszelkie zniszczenia i dewastacje w miejscu organizowanej imprezy. 

Ponoszę odpowiedzialność materialną za powstałe straty. 

11. Oświadczam, że zapewnię porządek na imprezie (pojemniki na śmieci, 

toalety przenośne, niezbędna ochrona). 

12. Ponadto informuję, że kopie niniejszego zawiadomienia zostały 

jednocześnie doręczone do wiadomości następującym instytucjom: 

1) Komenda Powiatowa Policji w Słubicach 

 69 –100 Słubice, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach  

69 –100 Słubice, ul. Konstytucji 3 –go Maja 79, 

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi  

w Słubicach Sp. z o. o. ul. Nadodrzańska 6,69-100 Słubice 

4) Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Słubicach 

69 –100 Słubice, ul. Mickiewicza 6. 

13. Wszelkie inne wymagane uzgodnienia, zezwolenia, zawiadomienia 

(dotyczące np. alkoholu, użycia wyrobów pirotechnicznych, balonów, 

lampionów, innych źródeł światła, energii elektrycznej, zajęcia dróg 

w sposób szczególny) zainteresowany winien uzyskać staraniem własnym 

i na własny koszt, w zależności od swoich potrzeb.  

 
Opłaty skarbowej nie pobiera się. 
 
 

.................................................. 
(podpis organizatora) 

 
Uwaga:  

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni 
przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

(impreza artystyczna lub rozrywkowa nie będącej imprezą masową) 

 
 
 

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) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na Pani/Pana żądanie w celu realizacji art. 34 ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
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/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, a tym samym nie będą poddawane profilowaniu w rozumieniu art. 22 
Rozporządzenia. 
 

 

 

 

………………….. 
                                                                                                                         Podpis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


