
Klauzula informacyjna do dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzonej za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość. 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO), 

informuję, że:  

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 

oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. 

Nowe Ogrody 8/12. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gdansk.gda.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze sporządzaniem 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym organizacja i udokumentowanie 

dyskusji publicznej w postaci protokołu. Przebieg dyskusji na spotkaniach on-line zostanie utrwalony 

w celu i do czasu sporządzenia pisemnego protokołu.  

4. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do tej 

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

publicznej oraz wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

5. 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).  

6. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być 

podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmiot 

przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora w zakresie technicznej 

obsługi dyskusji on-line.  

7. Na spotkaniach on-line uczestnicy będą się nawzajem widzieć i słyszeć. Będzie także widoczna lista 

uczestników spotkania. Nagranie z przebiegu dyskusji nie będzie upubliczniane przez Biuro Rozwoju 

Gdańska jednak każdy z jej uczestników może je upublicznić bez zgody i wiedzy administratora.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią 

archiwalną dokumentacji, czyli 100 lat.  

9. Przysługuje Państwu prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-

mail: kancelaria@uodo.gov.pl).  

10. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody (wizerunek), macie Państwo 

dodatkowo prawo do jej wycofania (poprzez wyłączenie transmisji wideo). Usunięcie wizerunku 

z nagrania dyskusji publicznej nie będzie możliwe, jednak całe nagranie zostanie usunięte niezwłocznie 

po sporządzeniu protokołu. 
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