Chełm, .........................................

ZAWIADOMIENIE
o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej
zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

............................................................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową
..........................................................................................................................................................
siedziba lub adres do korespondencji, tel.
.......................................................................................................................................................
rodzaj i charakter imprezy, nazwa zespołów
........................................................................................................................................................
.............................................
miejsce imprezy

............................................
data imprezy

.............................................
godzina rozpoczęcia

.............................................
planowany czas trwania

...........................................
przewidywana liczba uczestników

.............................................
cena biletów*

.......................................................................................................................................
/określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników/

..................................................
potwierdzenie organu gminy

........................................................
podpis i pieczęć zgłaszającego

* wypełnienie rubryki nie jest konieczne
Wymagane załączniki:
 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. stowarzyszeń),
 program imprezy,
 potwierdzone kserokopie orzeczeń technicznych dopuszczające urządzenia mechaniczne do eksploatacji (dot. cyrków, wesołych
miasteczek, lunaparków),
 potwierdzona kserokopia ubezpieczenia imprezy,
 potwierdzone kserokopie aktualnych kart zdrowia zwierząt (dot. cyrków),
 umowa dzierżawy lub najmu terenu na cele rozrywkowe,
 umowa przedwstępna z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Chełmie na świadczenie usług w zakresie
wywozu odpadów stałych, komunalnych oraz wydzierżawienia pojemników na odpady (dot. cyrków, wesołych miasteczek,
lunaparków oraz dużych imprez rozrywkowych),
 organizatorzy imprez, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny
zobowiązani są zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą:
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1
lit. c) RODO i w celu złożenia zawiadomienia o organizowaniu imprezy artystycznej lub
rozrywkowej.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych
w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl .
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. A).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Zapoznałem się

czytelny podpis
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