
Załącznik nr 1 do wniosku zgłoszenia               
zgromadzenia

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

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

..........................................................................
imię i nazwisko

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia

organizowanego w dniu..........................................................................................................................

przez:......................................................................................................................................................

w godzinach............................................................................................................................................

w miejscu/na trasie.................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................
oraz, że jestem świadomy praw i obowiązków, które spoczywają na przewodniczącym 
zgromadzenia, wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015r-p Prawo o zgromadzeniach 
(Dz.U z 2018r., poz.408 z póż.zm/.

..........................................................................
      podpis przewodniczącego



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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