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WZKiOL-11 
 

Szczecin, dnia ……………………… 

 

ZAWIADOMIENIE 

o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 

(w postępowaniu uproszczonym)  

nie powodującego utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności nie 
wymagającego zmiany w jego organizacji 

 

1. Dane organizatora zgromadzenia  

Imię, nazwisko ........................................................................................................................................................... 

Numer PESEL albo  w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL należy 

podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości..................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej........................................................................................................................................ 

Numer telefonu   
2. Informacje dot. zgromadzenia:  

Data: ........................................................................................................................................................................... 

Godzina rozpoczęcia:............................................................................................................................................ 

Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia:……………………………………………………………………………….... 

Przewidywany czas trwania:............................................................................................................................. 

Przewidywana liczba uczestników:…………………………………………………………………………………. 

3. Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia (jeżeli przewiduje się zmianę miejsca  

    w czasie trwania zgromadzenia): 

Miejsce rozpoczęcia: ...................................................................................................................................... 

Trasa (opisać trasę przejścia, tj. ulice, aleje, place, itp.): 

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

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

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



  

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

Miejsce zakończenia: ..................................................................................................................................... 

4. Ewentualne zagrożenia mogące w ocenie organizatora pojawić się w trakcie zgromadzenia  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, 

pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku 

informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 

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 osobowych) zwanego 

RODO. 

 

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: 

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 

telefon: 91 4245702 

e-mail: iod@um.szczecin.pl, gholka@um.szczecin.pl 

Pouczam o prawie do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.  

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

przepisami RODO. 

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin- Urzędu 

Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. 
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