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Słupsk, dnia.............................
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY
a) Nazwa (imię i nazwisko)

b) Adres

c) Telefon

Fax / E-mail

2. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ WYZNACZONEJ
PRZEZ ORGANIZATORA
a) Nazwa (imię i nazwisko)

b) Adres

c) Telefon

3. DANE OSOBY
MASOWEJ
a) Imię i nazwisko

Fax / E-mail

WYZNACZONEJ

NA KIEROWNIKA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZIE
Numer PESEL

b) Kontakt podczas imprezy
Telefon

c) Numer i data wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez
masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Numer zaświadczenia

Data wydania

Numer i data wydania licencji II stopnia

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miejski w
Słupsku nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane
będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel.. 59 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; ul. Rynek Rybacki 2; 76-200 Słupsk; pokój nr 206, tel. 59 8426467, fax 59 8422792 e-mail: czk@um.slupsk.pl
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4. INFORMACJE O IMPREZIE MASOWEJ
a) Nazwa imprezy

b) Liczba udostępnionych przez organizatora miejsc

c) Termin imprezy

d) Czas trwania imprezy (od godz. do godz.)

Okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich
tego obiektu lub terenu (art. 3 pkt 6 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).
W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza,
o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia organ oraz
podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2. (art. 30 ust. 4 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).
e) Rodzaj imprezy masowej (artystyczno-rozrywkowa, sportowa, mecz piłki nożnej)

f) Rodzaj zezwolenia o jakie występuje organizator (jednorazowe, na określoną ilość imprez, roczne)

Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach)
umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla
których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na
przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego
roku (art. 30 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych)
g) Informacje o odpłatności za wstęp na imprezę

h) Dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku imprezy masowej
na którą wstęp jest odpłatny.
załącznik nr

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

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.(art. 53 ust. 1 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miejski w
Słupsku nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane
będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel.. 59 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; ul. Rynek Rybacki 2; 76-200 Słupsk; pokój nr 206, tel. 59 8426467, fax 59 8422792 e-mail: czk@um.slupsk.pl
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i) Program imprezy masowej
załącznik nr
j) Regulamin imprezy masowej
załącznik nr
k) Terminarz rozgrywek lub innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
załącznik nr

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

l) Informacje o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ewentualnych zdarzeniach
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprezy, w tym o użyciu materiałów pożarowo
niebezpiecznych jako elementu imprezy, specyficzny program imprezy.
załącznik nr
ł) Informacja o urządzeniach utrwalających przebieg imprezy (rejestrujących obraz i dźwięk)
załącznik nr
m) Informacje o działalności dodatkowej (handlowej, usługowej, gastronomicznej)

n) Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje
alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5 % alkoholu
załącznik nr

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

Zgodnie z art. 8a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy
masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych
zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu.
Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające
zezwolenie, o którym mowa w art. 18¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2018 r. 2137, 2244 z późn. zm/
o) Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu
piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
załącznik nr

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

p) Oświadczenie organizatora o wyposażeniu w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do
identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli
dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu
na imprezę masową, zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, osób wobec których został wydany zakaz zagraniczny oraz osób wobec których został wydany zakaz
klubowy – w przypadku meczów piłki trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn oraz
masowych imprez sportowych podwyższonego ryzyka.
załącznik nr

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

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miejski w
Słupsku nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane
będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel.. 59 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; ul. Rynek Rybacki 2; 76-200 Słupsk; pokój nr 206, tel. 59 8426467, fax 59 8422792 e-mail: czk@um.slupsk.pl
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5. INFORMACJE O OBIEKCIE, TERENIE NA KTÓRYM ORGANIZOWANA JEST IMPREZA
a) Obiekt / teren (niepotrzebne skreślić)

b) Właściciel obiektu / terenu (niepotrzebne skreślić)

c) Adres

d) Telefon

Fax /E-mail

e) Informacja o ilości miejsc dla osób w obiekcie / na terenie (niepotrzebne skreślić)

f) Regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
załącznik nr
g) Graficzny plan obiektu (terenu) wraz z opisem, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający
oznaczenie :
 dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
 dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji
oznaczenie :
 punktów pomocy medycznej,
 punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych,
 punktów informacyjnych
oznaczenie :
 lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii
elektrycznej,
 innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
informacje o rozmieszczeniu :
 służb porządkowych,
 służb informacyjnych,
 osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów,
 punktów gastronomicznych i sanitariatów,
oznaczenie :
 sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli
organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
załącznik nr

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miejski w
Słupsku nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane
będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel.. 59 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; ul. Rynek Rybacki 2; 76-200 Słupsk; pokój nr 206, tel. 59 8426467, fax 59 8422792 e-mail: czk@um.slupsk.pl
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h) Harmonogram udostępniania obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia
przez nich tego obiektu lub terenu (jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej
trwania)
załącznik nr

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

6. ZABEZPIECZENIE IMPREZY
Ogólna liczba służb zabezpieczających imprezę (porządkowa i informacyjna)

a) Nazwa firmy / lub własne organizatora

b) Adres

c) Telefon

Fax./E-mail

SŁUŻBY PORZĄDKOWE ORGANIZATORA IMPREZY
a) Liczebność

b) Procentowy udział w ogólnej liczbie służb
zabezpieczających imprezę(%)

SŁUŻBY INFORMACYJNE ORGANIZATORA IMPREZY
c) Liczebność

d) Procentowy udział w ogólnej liczbie służb
zabezpieczających imprezę (%)

W przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - co najmniej 10 członków służb:
porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek
służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej
liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb: porządkowej
i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 2 członków służb:
porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków
służb stanowią członkowie służby porządkowej.
e) Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej i informacyjnej
załącznik nr

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miejski w
Słupsku nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane
będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel.. 59 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; ul. Rynek Rybacki 2; 76-200 Słupsk; pokój nr 206, tel. 59 8426467, fax 59 8422792 e-mail: czk@um.slupsk.pl
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f) Organizacja, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służby porządkowej i służby informacyjnej
załącznik nr
g ) Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
załącznik nr
8. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie
imprezy masowej
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie
zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu
i w czasie imprezy masowej)
załącznik nr
9. Informacja o zapewnieniu przez organizatora imprezy pomocy medycznej.
(zabezpieczenie medyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej)
załącznik nr
10. Informację o powiadomieniu Komendanta Oddziału Straży Granicznej (Placówka Straży Granicznej w Ustce ul.
Marynarki Polskiej 5) z uwagi na przeprowadzenie imprezy masowej w strefie nadgranicznej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. Miasto Słupsk
położone jest w strefie nadgranicznej.
załącznik nr
11. Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku
(dostarczone nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej)
załącznik nr
12. Opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
(dostarczone nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej)
załącznik nr
13. Opinia Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
(dostarczone nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej)
załącznik nr
14. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku
(dostarczone nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej)
załącznik nr

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miejski w
Słupsku nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane
będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel.. 59 8488300, urzad@um.slupsk.pl
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Wydanie 3/ 13-11-2019

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

BiZK - 12

Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
opisanej powyżej imprezy masowej.
Organizator (data, pieczęć, podpis)

Pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
+ nazwa imprezy. Opłata skarbowa uiszczana jest na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami, Plac Zwycięstwa 3
Nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010).
Poświadczenie złożenia wniosku /nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy
masowej/ do Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku, Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słupsku o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,
zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych zagrożeniach.
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miejski w
Słupsku nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane
będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel.. 59 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; ul. Rynek Rybacki 2; 76-200 Słupsk; pokój nr 206, tel. 59 8426467, fax 59 8422792 e-mail: czk@um.slupsk.pl

Wydanie 3/ 13-11-2019

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

BiZK - 12

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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 (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3;
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300).
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Słupsku (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3;
e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze danych, wynikającego z ustawowych zadań gminy lub powiatu, jak również realizacji zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Nie dotyczy
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących
przepisów prawnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało
pozostawieniem wniosku (zgłoszenia) bez rozpatrzenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu, co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu, dla
którego zostały zebrane.
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