Zgromadzenia – postępowanie uproszczone
(art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
prawo o zgromadzeniach).
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Co chcę załatwić ?
Kogo dotyczy?

Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Pocztowa 2
59-920 Bogatynia
Tel. 75 77 25 201, 75 77 25 200, 75 77 25 203
FAX 75 77 25 209
Zgłosić zgromadzenie w trybie uproszczonym.
Osób fizycznych i prawnych posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych.
Organizator zgromadzenia celem zgłoszenia powinien podać następujące dane:
- imię i nazwisko organizatora;
- numer pesel lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości;
- adres poczty elektronicznej organizatora;
- numer telefonu organizatora;
- datę i miejsce zgromadzenia;
- godzinę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia;
- przewidywaną liczbę uczestników;
- trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia – jeśli jest
planowane przemieszczanie się osób w trakcie zgromadzenia;
- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie
zgromadzenia.
Obowiązują dwie formy zgłaszania zgromadzenia: pisemna lub telefoniczna.
Dla formy pisemnej w e-mail należy podać dane:
- imię i nazwisko organizatora;
- numer pesel lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości;
- adres poczty elektronicznej organizatora;
- numer telefonu organizatora;
- datę i miejsce zgromadzenia;
- godzinę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia;
- przewidywaną liczbę uczestników;
- trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia – jeśli jest
planowane przemieszczanie się osób w trakcie zgromadzenia;
- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie
zgromadzenia. Dla formy telefonicznego zgłoszenia należy podać powyższe
dane podczas rozmowy telefonicznej.

Jak wypełnić
dokumenty?
Ile muszę zapłacić?
Kiedy złożyć
dokumenty?
Gdzie załatwić
sprawę?

Co zrobi Urząd?

Jaki jest czas
reakcji?
Jak się odwołać?
Podstawa prawna

Przy formie pisemnej zgłoszenia wszystkie informacje niezbędne do przyjęcia
zgłoszenia wpisać w e-mail.
Brak opłat.
Zgłoszenie winno nastąpić nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni
przed planowaną datą zgromadzenia – e-mailem lub telefonicznie.
Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bogatyni
ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia,e-mail zarzadzanie.kryzysowe@bogatynia.pl
lub telefonicznie: 75 77 25 201, 75 77 25 200, 75 77 25 203.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu wymaganych
danych od organizatora zgromadzenia i ich weryfikacji pod kątem zgodności i
kompletności :
- publikuje informację o zgromadzeniu na stronie BIP Gminy Bogatynia,
- przesyła pocztą elektroniczną informację o planowanym zgromadzeniu do
Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bogatyni niezwłocznie
publikuje otrzymane zgłoszenia.
Nie dotyczy.
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Z 2015 r. z
poz. 1485 z późn. zm.) - art. 21, 22.
KLAUZULA INFORMACYJNA
W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZGŁOSZENIA ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych:

Klauzula
informacyjna

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia z siedzibą 59-920 Bogatynia, ul.
Daszyńskiego 1; umig@bogatynia.pl, tel. 75 77 25 116 lub 117.
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) –
iod@bogatynia.pl; tel. 75 77 25 395.
2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy
związanej z zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia,
- na podstawie:art.6 ust.1 lit.c RODO(przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zmianami).
3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa np.: organy administracji

publicznej, w szczególności Komendant Powiatowy Policji oraz
podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe,
których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju
i utrzymania systemów informatycznych.
4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze
zmianami).
5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia
przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa).

-

-

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Czy muszę podać swoje dane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym, w szczególności ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
Prawo o zgromadzeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
408 ze zmianami). Niepodanie wymaganych prawem danych
uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia. W pozostałym
zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

