
 

REGULAMIN  

SPOTKANIA KONSULTACYJNE ON LINE DOTYCZĄCE PROJEKTU PCI 

BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN WRONÓW 

ETAP III RAWA MAZOWIECKA - WRONÓW 

 

Z uwagi na ogłoszony na terenie RP stan epidemii koronawirusa, Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w trosce o bezpieczeństwo interesariuszy oraz realizując 

obowiązek informacyjny postanowił o organizacji Spotkań Konsultacyjnych dla interesariuszy 

projektu w formie wideokonferencji On Line. 

 

REGULAMIN SPOTKANIA  

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Spotkań Konsultacyjnych On 

Line  oraz GAZ-SYSTEM S.A. 

2. Organizatorem Spotkań Konsultacyjnych On Line jest Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

3. Spotkania Konsultacyjne On Line odbywać się będą za pomocą platformy do obsługi 

wideokonferencji Microsoft Teams. Instrukcja instalacji i  obsługi aplikacji znajduje się na 

stronie Microsoft:  

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/do%C5%82%C4%85cz-do-spotkania-bez-

konta-aplikacji-teams-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508 

4. Spotkania Konsultacyjne On Line mogą odbywać się przy współudziale przedstawicieli 

Wykonawcy dokumentacji projektowej, Urzędów Wojewódzkich oraz przedstawicieli 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

5. Spotkania Konsultacyjne On Line, odbywają się w terminie  wskazanym przez Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie terminu, czasu 

trwania Spotkań Konsultacyjnych On Line, możliwości ich odwołania, zmiany aplikacji do 

obsługi etc., do dnia rozpoczęcia Spotkań. 

7. Uczestnikami Spotkań Konsultacyjnych On Line mogą być społeczności lokalne, 

właściciele nieruchomości lub ich przedstawiciele, przedstawiciele samorządów lokalnych 

oraz pozostali interesariusze budowy gazociągu Gustorzyn Wronów, Etap III Rawa 

Mazowiecka - Wronów, którzy w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami. 

8. W ramach cyklu Spotkań Konsultacyjnych On Line odbędą się 4 spotkania konsultacyjne 

w terminach i  wg lokalizacji tj.:  



 
Konsultacje termin 1 - Powiat Rawski,  

Data: 23 czerwca 2020r. godz. 12.00 do 14.00  

Gminy:  Gminy: Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice. 

Konsultacje termin 2 – Powiat Grójecki, Białobrzeski, Radomski,  

Data:24 czerwca 2020r. godz. 12.00 do 14.00 

Gminy : Mogielnica , Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce, Jedlińsk. 

Konsultacje termin 3 – Powiat Kozienicki,  

Data: 25 czerwca 2020r. godz. 12.00 do 14.00 

Gminy: Kozienice, Głowaczów, Gniewoszów, Sieciechów. 

Konsultacje termin 4 – Powiat Puławski,  

Data: 26 czerwca 2020r. godz. 12.00 do 14.00  

Gminy:  Puławy, Końskowola, Żyrzyn.  

9. Harmonogram każdego spotkania Konsultacyjnego On Line przewiduje: 

1. Prezentację Inwestora, 

2. Prezentację Zakresu, harmonogramu, statusu prac projektowych, 

3. Przedstawienie uwarunkowań realizacyjnych i podstaw prawnych realizacji 

inwestycji, 

4. Omówienie kwestii odszkodowawczych, 

5. Dyskusję, zadawanie pytań.    

10. Przewidywany czas trwania jednego Spotkania Konsultacyjnego ok. 2 godziny zegarowe.  

 

§2. ELEKTRONICZNA REJESTRACJA UCZESTNICTWA W SPOTKANIU 

1. W celu wzięcia udziału w Spotkaniu Konsultacyjnym On Line uczestnik ma obowiązek 

zapoznać się z Regulaminem spotkania  i w przypadku akceptacji postanowień zawartych 

w Regulaminie dokonania zgłoszenia uczestnictwa na adres e-mail: 

komunikacja.gdansk@gaz-system.pl podając  Imię i nazwisko uczestnika, wybrany 

termin spotkania, zwrotny adres e-mail, na który moderator spotkania prześle zaproszenie 

na spotkanie. W treści maila zgłoszeniowego należy także zamieścić informację treści: 

„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem spotkania konsultacyjnego on line                    

i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w zakresie opisanym w Regulaminie”. 

Przesłanie oświadczenia wskazanego powyżej jest warunkiem niezbędnym do wysłania 

uczestnikowi zaproszenia na spotkanie.  

2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w wybranym Spotkaniu Konsultacyjnym On Line 

upływa na trzy dni przed wybranym terminem Spotkania Konsultacyjnego On Line.  



 
3. Uczestnik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail  zaproszenie  link na podstawie 

którego Uczestnik zaloguje się na Spotkanie Konsultacyjne On Line. Link dostępowy zostanie 

przesłany w terminie do 1 dnia  przed wybranym terminem Spotkania Konsultacyjnego przy 

zastrzeżeniu zapisów pkt. 2.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych 

danych przez Uczestnika podczas zgłaszania uczestnictwa w Spotkaniu Konsultacyjnym. 

 

§3. PORZĄDEK SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ON LINE  

1. Każde spotkanie Konsultacyjne On Line jest utrwalane poprzez zapis dźwięku i obrazu.  

2. Każde Spotkanie Konsultacyjne On Line jest moderowane przez moderatora.  

3. Moderator spotkań odpowiedzialny jest za sprawny przebieg każdego Spotkania.  

4. Każdy zalogowany uczestnik będzie mógł zadawać pytania w części dyskusyjnej  

Spotkania w postaci głosowej oraz poprzez tzw. czat.   

5. Każdy zalogowany uczestnik  sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek i głos dla 

pozostałych Uczestników spotkania.  

6. Uczestnik  zgłasza moderatowi chęć zabrania głosu podczas spotkania poprzez czat. 

Moderator Spotkania On Line w odpowiednim momencie poprosi uczestnika o zabranie 

głosu lub odczyta pytania zadane przez Uczestników poprzez czat. 

7. Przedstawiciele Inwestora, wykonawcy  oraz administracji rządowej w miarę posiadanej 

wiedzy i kompetencji będą odpowiadali na zadane pytania wg porządku tematycznego    

i  kolejności ustalonej przez moderatora.  

8. Jeżeli czas trwania spotkania nie pozwoli na udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane 

pytania wówczas odpowiedzi zostaną wysłane Uczestnikom po Spotkaniu Konsultacyjnym 

On Line  na podany adres e-mail w zgłoszeniu uczestnictwa.  

9. Podczas Spotkań Konsultacyjnych On Line niedozwolone jest wygłaszanie opinii nie 

związanych z tematyką spotkania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę 

ani treść. 

10. Wszelkie zachowania wykraczające poza przyjęte  zasady, normy  współżycia społecznego 

i prawo nie będą akceptowane.  Uczestnicy nie mogą wygłaszać opinii, tez i poglądów 

nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle politycznym, 

rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym, religijnym lub ze 

względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie ideologii i symboliki 

związanej z ustrojami totalitarnymi. Organizator zastrzega sobie możliwość usuwania 

wypowiedzi naruszających zasady wskazane powyżej. 



 
11. Uczestnicy, którzy dopuszczą się zachowań niezgodnych z przyjętymi normami i prawem 

zostaną wydaleni ze spotkania przez moderatora z zastrzeżeniem możliwości zgłoszenia 

naruszenia prawa odpowiednim służbom.  

 

§4. DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  

o ochronie danych osobowych 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) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 s. 1, sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej ,,RODO”, 

informujemy, że: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 

Warszawa). 

2. Głównym celem organizacji Spotkań Konsultacyjnych On Line jest przekazanie informacji 

na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa 

Gustorzyn-Wronów oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji i w związku z tym 

celem będą przetwarzane dane osobowe każdego Uczestnika.  

3. W związku z rejestracją na Spotkanie Konsultacyjne On Line wymagane jest wypełnienie          

i wysłanie przez Uczestnika na adres: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl zgłoszenia 

rejestracyjnego zawierającego: 

1) imię i nazwisko, 

2) adres email, na który wysłane zostanie zaproszenie/link do Spotkania Konsultacyjnego 

On Line 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunkiem 

wzięcia udziału w Spotkaniu Konsultacyjnym On Line, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak dostępu i możliwości wzięcia udziału w Spotkaniu Konsultacyjnym 

On Line. 

4. Każde Spotkanie będzie utrwalane poprzez zapis dźwięku i obrazu. 

5. W trakcie spotkań możliwe jest rejestrowanie wizerunku lub głosu uczestników wydarzenia, 

którzy skorzystali z możliwości ich udostępnienia w trakcie spotkania.  

6. Podczas Spotkania Konsultacyjnego On Line nie będą upubliczniane dane osobowe 

uczestników poza wskazanymi przez nich dobrowolnie imieniem i nazwiskiem oraz 
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dodatkowo dobrowolnie podanymi nazwą stanowiska, nazwą organizacji lub urzędu 

prelegentów Spotkania Konsultacyjnego On Line.  

7. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku            

i głosu, o ile zostanie przez Uczestnika udostępniony poprzez funkcje użytkowe platformy 

do obsługi spotkania w czasie trwania spotkania.  

8. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym oraz w interesie Administratora danych, co stanowi podstawę 

prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO w związku z informowaniem i promowaniem 

inwestycji o charakterze publicznym, a dodatkowo ma charakter dobrowolny, w oparciu 

o art. 6 ust. 1 pkt. A RODO. 

9. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, wizerunek, głos będą przetwarzane w okresie 

związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzenia jak również przez okres niezbędny do 

przechowywania danych dla celów archiwalnych, lecz nie dłużej niż przez okres pięciu lat. 

10. Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 

jednakże z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość przetwarzania danych osobowych przez 

dostawcę usługi Microsoft Teams  (tj. podmiot przetwarzający którym jest Microsoft Ireland 

Operations Limited z siedzibą w Irlandii, spółka zależna Microsoft Corporation z siedzibą w 

Redmond, USA.) poza Europejskim Obszarem Gospodarczym a wszystkie przypadki 

przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego będą odpowiednio 

zabezpieczone i realizowane zgodnie z instrukcjami Administratora danych oraz 

wymogami określonymi w art. 28 ust. 3 lit. a RODO jak również w oparciu o „Standardowe 

klauzule umowne” definiujące odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego.  

11. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu 

o dane osobowe. 

12. W związku z realizacją celu przetwarzania dane osobowe są przetwarzane przez: 

1) naszych pracowników lub współpracowników, 

2) naszych dostawców usług IT.  

Ponadto  odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: 

1) członkowie organów GAZ-SYSTEM, 

2) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa                                  

(w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), 

3) podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w 

szczególności podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi informatyczne oraz 

nowych technologii, niszczenia i archiwizacji dokumentów. 

13. Ma Pani/Pan prawo do: 



 
a. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie 

dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy, 

b. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały 

zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne, 

c. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych 

osobowych.  

W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych, 

d. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do 

ich przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po 

ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 

e. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych 

osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana  zdaniem naruszamy 

Pani/Pana  prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,  

f. wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

prawa, 

g. cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu, co nie będzie miało wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

14. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z 

nami pod wskazanym adresem, poprzez rodo@gaz-system.pl lub pod nr telefonu 58 744 55 

00.  

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Spotkaniu Konsultacyjnym On 

Line  będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

2. Spotkanie Konsultacyjne On Line  nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 

23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie projektu: 

4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie                      

w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie projektu.  

5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa                   

w Spotkaniu Konsultacyjnym On Line   i obowiązują wszystkich Uczestników. 
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