
Lublin, dnia 

Prezydent Miasta Lublin
ul. Lipowa 27
20-020 Lublin

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU 
(TRYB UPROSZCZONY)

/Tryb uproszczony może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu zgromadzeń
publicznych, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym/

I. NAZWA I DANE ADRESOWE ORGANIZATORA

Imię i nazwisko 

Numer  PESEL  organizatora  zgromadzenia  albo  rodzaj  i  numer  dokumentu  tożsamości

w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL  

Adres do korespondencji organizatora zgromadzenia 

Kod Miejscowość Ulica, numer

Adres poczty elektronicznej organizatora zgromadzenia 

Telefon kontaktowy organizatora: 

/Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz.  631  z  późn.  zm.)  prawo  organizowania  zgromadzeń  nie  przysługuje  osobom
nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych./
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II. INFORMACJE O ZGROMADZENIU

Data zgromadzenia:  Godzina rozpoczęcia: 

Planowany czas trwania zgromadzenia: 

Miejsce  rozpoczęcia  zgromadzenia  ze  wskazaniem konkretnego  adresu  lub  dokładnej
lokalizacji w przypadku placów, skwerów i innych dużych obszarów 

Przewidywana liczba uczestników 

Planowana  trasa  przejścia  ze  wskazaniem  miejsca  jego  zakończenia  (jeżeli  przewiduje
się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia) 

Informacja o ewentualnych zagrożeniach, które w ocenie organizatora mogą pojawić się w 
trakcie zgromadzenia 

Cel zgromadzenia (pole nieobowiązkowe): 

Program zgromadzenia (pole nieobowiązkowe): 

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

(Podpis osoby składającej 

zawiadomienie)
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Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Lublin

dotycząca procesu przyjmowania zawiadomienia

o organizacji zgromadzenia

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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
osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy
Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także
o przysługujących  Pani/Panu  prawach,  wynikających  z  regulacji  o  ochronie  danych
osobowych:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Lublin;
dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

2. W Urzędzie Miasta Lublin  wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  z  którym
może  się  Pani/  Pan  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących
przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z  przysługujących
Pani/Panu  praw związanych  z  przetwarzaniem danych.  Z  Inspektorem Ochrony
Danych można się kontaktować poprzez: 

a) email: iod@lublin.eu; 
b) lub  pisemnie  na  adres  Administratora  danych:  plac  Króla  Władysława

Łokietka 1, 20–109 Lublin.
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu przyjęcia  zawiadomienia

o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące

przepisy  prawa  tj.  ustawa  z  dnia  24  lipca  2015  r.  prawo  o  zgromadzeniach
(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.).

5. Z danych osobowych będziemy korzystać od momentu zawiadomienia o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia do zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3
a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie
publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne - przez
okres  5  lat.  Po  tym  okresie  dane  podlegają  ekspertyzie  archiwalnej
przeprowadzanej przez Archiwum Państwowe.  W zależności od decyzji archiwum
państwowego  okres  wykorzystania  danych  w  celach  archiwalnych  zostanie
przedłużony lub dane zostaną usunięte.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne

lub  działających  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie
i w celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie  obowiązującego
prawa np.:

• Policji,
• Straży Miejskiej Miasta Lublin,
• organom administracji publicznej,
• sądom i prokuraturze,
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• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• państwowym  i  samorządowym  jednostkom  organizacyjnym  oraz

innym  podmiotom  -  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  zadań
publicznych określonych w odrębnych przepisach,

b) podmiotom  zewnętrznym  świadczącym  dla  Administratora  usługi
np. informatyczne (COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, Sprint
S.A ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn) na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji  tej
umowy.

7. Pani/Pana  dane  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania
danych  opierających  się  na  zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji,  ani  nie
będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa: 

a) prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych
oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych
w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 

c) prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych
w art. 17 RODO; 

d) prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych
w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

e) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych
osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

f) prawo  do  przenoszenia  Państwa  danych  osobowych  w  przypadkach
określonych w art. 20 RODO; 

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji,  gdy  uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO).

10.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.).
Skutkiem  niepodania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  będzie  nieprzyjęcie
zawiadomienia o zgromadzeniu. 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną:

    ………………….. …………………...

     data          podpis
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