
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze
zgłoszeniem zgromadzenia publicznego organizatora/przewodniczącego

zgromadzenia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Gmina Miejska Hajnówka 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hajnówka z siedzibą w Hajnówce 

(17 - 200), ul. A. Zina 1, tel. 85-682-21-80, fax. 85-674-37-46, email: 

hajnowka@hajnowka.pl

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@hajnowka.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji zawiadomienia o 

zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w związku ze zgłoszeniem złożonym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach 

publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1389), na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z klasyfikacją wynikającą z 

jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych 

oraz urzędów obsługujących te organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. Nr 14, poz. 67).

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i 

stanowi warunek konieczny do zorganizowania zgromadzenia; brak podania 

danych osobowych będzie skutkował odmową przyjęcia ww. zawiadomienia.

6. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego 

na podstawie przepisów prawa.

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile 

żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania 

ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają 
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inne przepisy.

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona: 

a) przy czym  możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw 

uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz 

podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób 

niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2,00-

193 Warszawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 
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