
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 459/19/VIII/M 

Prezydenta Miasta Gdyni 

z dnia 12 lutego 2019 roku 

 

Formularz składania uwag  
do aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

 

Informacje o zgłaszającym 

Imię i Nazwisko 
 

 

Instytucja/ jednostka/ 
przedsiębiorstwo** 

 

adres mail/ numer telefonu  

adres korespondencyjny  

**jeśli reprezentuje Pani/Pan konkretną instytucję, prosimy o uzupełnienie pola 

 

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać: 

1) drogą elektroniczną na adres plan.transportowy@zkmgdynia.pl wpisując w tytule 

wiadomości „Uwagi do aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach  

i Gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2016-2025.”; 

2) drogą korespondencyjną na adres Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,  

ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia (ważna jest data wpływu); 

3) bezpośrednio w siedzibie - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,  
ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia,  pokój 8 (sekretariat), w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

 

 



Uwagi zgłoszone do dokumentu w ramach konsultacji społecznych dokumentu 

L.P. 
Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga 
Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

Jeżeli mają Państwo więcej niż 3 uwagi do konsultowanego dokumentu, prosimy wypełnić kolejny formularz konsultacyjny. 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta w Gdyni 
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w projekcie „Analiza kosztów i korzyści związanych 
z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu 
wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych, o którym nowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji” 
w zakresie: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej. 



Oświadczenie 

 
W związku z art.13 ust. 1 i 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) zwane RODO, zostałam/em poinformowana/y, że: 

1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłaszania uwag i wniosków 
do projektu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług 
komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których 
do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów 
cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych, o którym nowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych i innych substancji” jest Prezydent Miasta Gdyni. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Gdyni: Danutą Pietrzak jest możliwy 
drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@gdynia.pl oraz drogą 
telefoniczną pod numerem (58) 668-21-51 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00-16:00. 

3. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
wyrażenia opinii mieszkańców Miasta Gdyni na temat projektu „Analiza kosztów i korzyści 
związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów 
zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane 
są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych 
substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym nowa 
w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji” oraz w celu archiwizacyjnym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

4. Podanie danych w formularzu zgłaszania uwag i wniosków jest dobrowolne, ale niezbędne 
do przeprowadzenia konsultacji społecznych, natomiast niepodanie danych w formularzu zgłaszania 
uwag i wniosków uniemożliwia wzięcie udziału w konsultacjach społecznych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 RODO) – w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych;  
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 RODO) – 

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na postawie art. 17 

RODO; 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO 

6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz nie  
zostaną przekazane do państwa trzeciego. 

 
 
 
 
Data: ………………………………………… 

 
 
 

…………………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby lub przedstawiciela reprezentującego 

instytucję/organizację 

 


