
 
Tarnowskie Góry, ………………………. 

 
 

Zawiadomienie 
o organizowaniu imprezy rozrywkowej lub artystycznej * 

 
1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu organizującego imprezę 
    
..................................................................................................................................................................................... 
                   (siedziba, adres do korespondencji) 
 

  ................................................................................................................................................................................... 
 
2. Rodzaj i charakter imprezy: 
  
..................................................................................................................................................................................... 
 
3. Miejsce imprezy: 
  
..................................................................................................................................................................................... 
 
4. Data, godzina rozpoczęcia imprezy, planowany czas trwania: 
   
..................................................................................................................................................................................... 
 
5. Przewidywana liczba uczestników:........................................................................................................................... 
 
6. Określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
   
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
7. Imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg imprezy:  
    
..................................................................................................................................................................................... 
 
8. Program imprezy: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
                    ...................................   
                                                                                                                       (pieczątka i podpis)                                                                                                

 
 
9. Oświadczam,  że   pomieszczenia  /obiekty / miejsce**, w  którym  będzie  się  odbywać  impreza, a  także  
    urządzenia  techniczne,  które   będą   użyte   przy  jej   organizowaniu   lub    w   trakcie   jej   odbywania,  
    odpowiadają wymogom przewidzianym prawem. 
 
                   
       ………………………. 
                          (podpis) 
 

 
*   Podstawa   prawna:  ustawa   z   dnia   25   października  1991  roku  o  organizowaniu   i   prowadzeniu   działalności   kulturalnej  
    (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 194 z późn. zm.).  Zgodnie z art.34  ust. 5 cyt. wyżej przepisu zawiadomienie o imprezie powinno być  
    złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.  
 
** niepotrzebne skreślić  



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w zakresie organizacji na terenie miasta Tarnowskie Góry  

imprez artystycznych lub rozrywkowych 

  

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,   adres: ul. Rynek 4,  

    42-600 Tarnowskie Góry. Kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  

    Kontakt telefoniczny: 32 393 36 10. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu  Miejskiego                                                         

    w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10.  

    Kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny: 32 393 37 56. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach  

    obowiązków i uprawnień, wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu                           

    i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym art. 34 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.194 z późn. zm.) oraz Kodeksu  

    postępowania administracyjnego (tj. DZ.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w/w  

    rozporządzenia. 

    W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe  

    przetwarzane są na podstawie zgody, w oparciu art. 6 ust. 1 lit. a w/w rozporządzenia w celu ułatwienia kontaktu. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego,                              

    w którym złożono zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej lub w tej sprawie wydano decyzję,   

    zgodnie z kategoria archiwalną BE 5. 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

    lub ograniczenia ich  przetwarzania, a w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody  

    również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody                

    w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie  

    zgody przed jej cofnięciem.     

               

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: 

    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna  

    Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego                     

    na wstępie. 

 

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w stosunku do danych przetwarzanych            

    na podstawie zgody jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana woli, ale konsekwencją ich niepodania  

    będzie brak możliwości np. kontaktu telefonicznego.  

 

10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych oraz danych podmiotów określonych w art. 3                      

      i art. 4  w/w  ustawy  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany. 
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