
 
        Skaryszew, dn.…………………………… 

 

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

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

....................................................................... 
(Imię, nazwisko lub nazwa podmiotu organizującego imprezę, 

siedziba i adres do korespondencji) 

 

         Burmistrz  Miasta i Gminy  

        Skaryszew 

 
ZAWIADOMIENIE 

o zamiarze  zorganizowania imprezy artystyczno – rozrywkowej,  
 
 
 

1. Rodzaj i charakter imprezy 

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

2.Miejsce................................................................................................................................................ 

3.Data..................................................................................................................................................... 

4.Godzina rozpoczęcia……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Planowany czas trwania…………………………………………………………………............................................... 

6.Przewidywana liczba uczestników ..................................................................................................... 

7. Określenia planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników 

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

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

8. Opis imprezy: 

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

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

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

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

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

 



9. 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. 

10. Oświadczam, że właściciel pomieszczenia, obiektu lub miejsca, w których ma się odbyć 

zgłaszana impreza wyraził zgodę na jej zorganizowanie. 

11. 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. 

12. Oświadczam, że zapewnię porządek na imprezie (pojemniki na śmieci, toalety przenośne) 

13. 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 

prowadzeniu działalności kulturalnej.  

 
      

UWAGI 
 

Organizując imprezę na terenie miasta i gminy Skaryszew, należy powiadomić Burmistrza Miasta  
i Gminy Skaryszew  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 i Gminy Skaryszew może wydać decyzję 
administracyjną o zakazie przeprowadzenia imprezy. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-

640 Skaryszew 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych w urzędzie za pomocą adresu iodo@skaryszew.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa:  

a. 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 

b. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1608.) 

c. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 60.) - w przypadku decyzji o zakazie 
zgromadzenia 
 

 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postepowaniem. 
5. Będziemy przechowywać dane osobowe w okresie niezbędnym do załatwienia Twojej sprawy. Ponadto przechowujemy 

Twoje dane w celach archiwalnych w terminach wymaganym przepisami prawa. Twoje dane możemy jednak przetwarzać 

mailto:iodo@skaryszew.pl


dłużej w sprawach, w których nie doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego lub termin ten uległ wydłużeniu,  

a przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu, dla którego zebraliśmy Twoje dane 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych prawo do żądania usunięcia danych osobowych;  

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

d. prawo do przenoszenia danych;   

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
...................................................... 
data i podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 
 


