
        Data: ………………………………. 
 

Urząd Miasta w Jaśle 

Rynek 12 

38-200 Jasło  

 

 

ZAWIADOMIENIE O ORGANIZACJI IMPREZY ARTYSTYCZNEJ, ROZRYWKOWEJ 

LUB INNEJ 

 

Imię i Nazwisko osoby reprezentującej 

organizatora, odpowiedzialnej za imprezę, 

nazwa podmiotu organizującego imprezę, 

adres siedziby, REGON, NIP. 

 

Rodzaj i charakter imprezy 

(artystyczna, sportowa, rekreacyjna, 

charytatywna, promocyjna, inna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce imprezy,  

( pow. m
2 

) 

 

 

 

 

Data , godz. rozpoczęcia , planowany czas 

trwania imprezy 

 

 

 

 

Przewidywana liczba uczestników 

 

 

 

 

Program imprezy                         w załączeniu 

Inne wymagania i warunki Organizatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych  

 

(podstawa prawna: art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła 

z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, zwane dalej „Administratorem”. Z Administratorem danych 

osobowych można skontaktować się poprzez adres email:  urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez 

email iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań 

Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 34  ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, które realizują zadania dla 

Administratora w ramach stosownych umów. 

5.  Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.  

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności 

ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez 

okres 5 lat. 

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w tym do 

uzyskania kopii tych danych, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym) 4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są 

ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

 

 

Organizator  oświadcza, że: 

1. Zapewni bezpieczeństwo uczestników imprezy. 

2. O imprezie powiadomił Komendanta Powiatowej Policji w Jaśle. 

3. Po zakończeniu imprezy przywróci  zajęty teren do stanu poprzedniego. 

4. Zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

 

 

   / ....................................................../ 
              podpis  i pieczątka organizatora 
 

mailto:urzad@um.jaslo.pl

