
Nowa Ruda, dnia ..............................................................

BURMISTRZ MIASTA
NOWEJ RUDY

ZAWIADOMIENIE 
O ZAMIARZE  ZORGANIZOWANIA  IMPREZY ARTYSTYCZNO-

ROZRYWKOWEJ 

1. Nazwa organizatora imprezy masowej*
a) Nazwa firmy/ imię i nazwisko 

b)Adres

 
c) Telefon,       e-mail

*Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydział 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie moich danych w celach kontaktowych- 
tylko w przypadku gdy organizatorem jest osoba fizyczna.

……………………………………….
 (data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

 2.Dane osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy masowej wyznaczonej przez 
organizatora

a) Imię i nazwisko 

b)Adres
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c)Telefon,                                                                                   e-mail

*Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydział 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie moich danych w celach kontaktowych.

   ……………………………………….
( data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

3.Rodzaj imprezy/ nazwa imprezy 

4.Miejsce organizacji imprezy:

5.Termin, czas trwania  / od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy do
 chwili opuszczenia przez nich tego obiektu/ 
Data…………………………………………………………………………………………….

Od…………………………………...do……………………………………………………...

6.Opis imprezy/ program 

7.Zabezpieczenie imprezy. Dane osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie porządkowe  imprezy
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a)imię i nazwisko 

b)kontakt podczas imprezy, telefon,

*Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydział 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie moich danych w celach kontaktowych.

……………………………………….
 (data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

8.Określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

10. Oświadczam, że pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których ma się odbyć impreza oraz
urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie  ich odbywania odpowiadają
wymaganiom przewidzianym prawem.
11.  Oświadczam,  że  właściciel  pomieszczenia,  obiektu  lub  miejsca,  w  których  ma  się  odbyć
zgłaszana impreza wyraził zgodę na jej zorganizowanie.
12. 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
13.  Oświadczam,  że  zapewnię  porządek  na  imprezie  (pojemniki  na  śmieci,  toalety  przenośne,
niezbędną ochrona, powiadomienie służ porządkowych i ratunkowych,...)
14.  Oświadczam, że znane są mi przepisy Rozdziału 4 „Organizowanie imprez artystycznych i
rozrywkowych” (art. 34-37) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017, poz.862 z późn. zm.)

……………………………….…….……………………..

Podpis organizatora imprezy
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Organizując  imprezę  na  terenie  miasta  Nowej  Rudy,  należy  powiadomić  Burmistrza  Miasta
Nowej Rudy   nie później niż 30 dni przed terminem jej organizacji.

  W  przypadku  stwierdzenia  zagrożenia  życia,  bezpieczeństwa  uczestników  imprezy  lub
środowiska  naturalnego  i  mienia  publicznego,  Burmistrz  Miasta  Ostróda  może  wydać  decyzję
administracyjną o zakazie przeprowadzenia imprezy.

Pomieszczenia,  obiekty  lub  miejsca,  w  których  odbywają  się  imprezy,  a  także  urządzenia
techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać
wymaganiom  przewidzianym  prawem,  dlatego  organ  samorządu  terytorialnego  może  zażądać
załączenia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu tych wymagań.
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą        

ul. Rynek 1  57-400 Nowa Ruda;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na 

podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. a , c , cyt. wyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;              

 -Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 (Dz. U. z 2017, poz.862 z późn. zm.);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa ;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane 

osobowe zostały zebrane a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

*Prawo żądania od administratora  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu

wobec  przetwarzania   nie  jest  możliwe  jeżeli  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  z

przepisu prawa.
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