BURMISTRZ HALINOWA
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
tel. +48 22 783 60 20; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 783 61 07
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl
Halinów, dnia 22 marca 2022r.

Zasady udziału w dyskusji publicznej on-line dotyczącej
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Hipolitów, gmina Halinów - część G
1. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 28 marca 2022r. o godz. 13:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość
(on-line ) na platformie ZOOM.
2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godz. 15.00 do dnia 25 marca 2022r. na adres
e-mail: anna.zdanowicz@halinow.pl
3. Link do spotkania oraz instrukcja zostaną wysłane w e-mailu zwrotnym do dnia 28 marca
2022r. do godziny 11:00.
4. Warunkiem dołączenia do dyskusji jest podanie imienia i nazwiska w chwili gdy aplikacja
poprosi o podanie danych. Osoby, które nie podadzą swojego imienia i nazwiska nie zostaną
dołączone do dyskusji.
5. Podczas dyskusji możliwe będzie: zabieranie głosu ( po wcześniejszym udzieleniu głosu przez
Administratora spotkania) zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję
obrazu i dźwięku z możliwością udostępniania swojego wizerunku, w tym celu komputer
powinien być wyposażony w kamerę oraz mikrofon; zadawanie pytań i składanie uwag w
formie zapisu tekstowego.
6. Przed zabraniem głosu należy podać imię i nazwisko.
7. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwego imienia i nazwiska do których ma pełne
prawo.
8. Pytania niezwiązane z tematem dyskusji lub zawierające treści obraźliwe nie będą
odczytywane a ww. wypowiedzi osób zostaną przerwane.
9. Wymagania techniczne niezbędne do uczestnictwa w dyskusji: urządzenie mające dostęp do
sieci Internet; poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
( proponowane przeglądarki: Mozilla Firefox, Chrome ).
10. Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.
11. Udział w dyskusji jest bezpłatny.
12. Uwagi do projektu planu można także składać w sposób określony w obwieszczeniu o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą, którego dotyczy dyskusja
publiczna.

z up. Burmistrza
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/-/ Adam Sekmistrz

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 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) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Halinowa- reprezentujący Gminę
Halinów z siedzibą w 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@halinow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procedury sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania Pani/Pana danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących
archiwizacji;
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
•
•
•
•
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą podlegały
profilowaniu.

