
 

 
Urząd Miejski w Cieszynie 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

e-mail: gcr@um.cieszyn.pl 

tel: 33 4794 366 

faks: 33 4794 367

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

............................................. 
            miejscowość, data

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU - POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE 

Takie zgromadzenie można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu 

drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. 
 
 

INFORMACJE O ZGROMADZENIU 

1. Data zgromadzenia: ............................................................................……..…………………....... 

2. Godzina rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia: …………......................…..... 

3. Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: 

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

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

4. Planowana trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: 

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

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

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

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

6. Ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia: ……….........…............ 

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

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

7. Dodatkowe informacje, np.: cel zgromadzenia, czy planowane jest wręczenie petycji i komu: 

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

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

ORGANIZATOR ZGROMADZENIA (WYŁĄCZNIE OSOBA FIZYCZNA) 

1. Imię i nazwisko: ...………………………………………………………………………………… 

2. Numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej 

numeru PESEL: ..…………………………………………….....………………………..............….. 

3. Telefon: ............................……............... adres e-mail: ………....................…….......................... 

 

 

………………………………. 

organizator zgromadzenia

mailto:gcr@um.cieszyn.pl


Uwagi 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadomienie  

o zgromadzeniu publicznym w postępowaniu uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na 

adres poczty elektronicznej: 

Urząd Miejski w Cieszynie 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

e-mail: gcr@um.cieszyn.pl 

tel. 33 4794 366 

 

2. Organizatorem zgromadzenia w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna. 

3. Zgromadzenie w trybie uproszczonym można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie 

powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego 

organizacji. 

4. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym powinno trafić 

do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tj. na adres e-mail lub nr telefonu podane 

powyżej), nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na dwa dni przed planowaną datą 

zgromadzenia. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 

43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 

Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  prowadzenie spraw z zakresu 

zgromadzeń publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo 

o zgromadzeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 631 z późn. zm.);  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa np. Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie oraz firmy informatyczne 

świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem 

Prezesa 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); 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 

adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza 

przepisy rozporządzenia 2016/679; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości przyjęcia zgłoszenia o zgromadzeniu. 

 

 

…………………………………. 

              podpis 
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