
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMY PRZEPROWADZENIA I ZASADY UDZIAŁU 
W DYSKUSJI PUBLICZNEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA 

ODLEGŁOŚĆ 
 
1. Dyskusja publiczna organizowana jest zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 
z późn. zm.).  

2. Dyskusja publiczna prowadzona jest m.in. za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość (art. 8d ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  

3. Organizatorem dyskusji publicznej jest Wójt Gminy Olsztyn. 

4. Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie on-line. 

5. Udział w dyskusji publicznej możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu 
przesłanym do dnia 23.04.2021r. na adres sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, z podaniem imienia 

i nazwiska i/lub nazwy firmy oraz adresu zamieszkania/siedziby 
6. Po dokonaniu zgłoszenia, na wskazany adres email, przesłane zostanie potwierdzenie wraz 

z linkiem umożliwiającym dołączenie do dyskusji publicznej oraz instrukcją techniczną.  
7. Zgłoszenia możliwe są do dnia 23.04.2021r. 

8. Dołączenie do dyskusji możliwe jest do czasu jej zakończenia.  

9. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych zasad.  

10. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, 
które utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo w dyskusji publicznej (problemy 
z połączeniem internetowym lub sprzętem, za pomocą którego Uczestnik korzysta 
z Internetu).  

11. Link umożliwiający dołączenie do dyskusji aktywny będzie od godziny 11.30 w dniu 
dyskusji publicznej do czasu jej zakończenia.  

12. Podczas dyskusji możliwe będzie zabieranie głosu poprzez:  

▪ wypowiedź ustną – wyłącznie fonia lub z możliwością udostępnienia swojego wizerunku 
(zgłoszenie poprzez opcję „podnieś rękę” - przed zabraniem głosu należy podać imię 
i nazwisko, po skończeniu wypowiedzi należy włączyć opcję „opuść rękę”),  

▪ wypowiedź ustna nie może być dłuższa niż 3 minuty,  

▪ wypowiedź pisemną z możliwością zadawania pytań w formie zapisu tekstowego.  

13. Składanie uwag w trakcie dyskusji możliwe - poprzez przesłanie ich na adres 
sekretariat@olsztyn-jurajski.pl (uwaga musi zawierać imię i nazwisko i/lub nazwę firmy 
oraz adres).  

14. Przetwarzanie wizerunku dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) czyli zgody, 
jaką wyrażacie Państwo uczestnicząc w dyskusji publicznej. Udostępnienie wizerunku do 
celów uczestnictwa oznacza zgodę na jego przetwarzanie. W dyskusji można uczestniczyć 
bez udostępnienia wizerunku (należy oznaczyć taką opcję w ustawieniach swojego 
urządzenia multimedialnego lub wyłączyć transmisję wideo w urządzeniu 
multimedialnym).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z 

późn.zm./ informuję Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 

Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:  

 

Tożsamość i dane kontaktowe 

Administratora  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 

Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 (dalej: Administrator) 
 

 

Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych  

 

Administrator – Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan 

skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl 

 

Cele przetwarzania i podstawa 

prawna  

 

Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziby) 

przetwarzane są w celu/celach: 

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO), 

• art. 17, 17a, w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.) 

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w dyskusji 

publicznej oraz wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

• przetwarzanie wizerunku dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) czyli 

zgody. Udostępnienie wizerunku do celów uczestnictwa oznacza zgodę na jego 

przetwarzanie. W dyskusji można uczestniczyć bez udostępnienia wizerunku (należy 

oznaczyć taką opcję w ustawieniach swojego urządzenia multimedialnego lub 

wyłączyć transmisję wideo w urządzeniu multimedialnym).  
 

 

 Odbiorcy danych  

 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oraz podmiotom które 

przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. przetwarzający dane osobowe w ramach 

świadczenia usług dla administratora. Nagranie z przebiegu dyskusji nie będzie upubliczniane 

przez Gminę Olsztyn. 
 

 

Okres przechowywania danych  

 

• Pani/Pana  dane osobowe (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo 

siedziby) po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 

celów archiwalnych i przechowywane przez okres wskazany w przepisach o 

archiwizacji. 

• Dane osobowe dotyczące wizerunku, wraz z całym nagraniem zostaną usunięte 

niezwłocznie po sporządzeniu protokołu. 
 

 

Pani/Pana prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych  

 

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

2) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

/UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących 

jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
 

 

Informacja o zamiarze 

przekazywania danych \ do 

państwa trzeciego lub do 

organizacji międzynarodowej  

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
 


