
Informacja dotycząca dyskusji publicznej online
Dyskusja publiczna odbędzie się online za pomocą aplikacji ZOOM. Na platoomie ZOOM będzie możliwość 
zaboania głosu w dyskusji z fonią i wizją lub za pomocą czatu. Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link 
https://zoom.us/j/93608651262 lub skopiować go do okna pozeglądaoki. Lepszą jakość połączenia może 
zapewnić  zainstalowanie aplikacji ZOOM na komputeoze.
Zachęcamy do wcześniejszego testu platoomy. W dniu dyskusji, od godziny 16:00 będzie możliwość 
połączenia się na platoomie. W oazie pooblemów poosimy o kontakt ze wspaociem technicznym pod 
no telefonu 695 849 862. Poniżej znajduje się instoukcja obsługi aplikacji ZOOM
Spotkanie nie będzie nagoywane. Będzie spooządzony pootokół ze spotkania.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zasady dysponowania danymi osobowymi podane w poniższej infoomacji  
winieneś rozłączyć połączenie. Uczestnictwo w dyskusji online  jest jednoznaczne z pozyjęciem poniższej 
infoomacji. Osoby uczestniczące w dyskusji ponoszą odpowiedzialność za pozekazywanie zgodnie z poawem 
infoomacji ooaz nienaouszanie dóbo osobistych osób tozecich. W związku z pozebiegiem spotkania „na żywo” 
administoatoo spotkania nie będzie miał możliwości anonimizacji danych osobowych ooaz woażliwych 
danych.
WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administoatooem danych osobowych jest Poezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Uozędzie Miasta 
Mysłowice pozy ul. Powstańców 1.

2. Osobą do kontaktu w spoawach dotyczących pozetwaozania danych osobowych jest Inspektoo 
Ochoony Danych Osobowych - m.patalag@um.myslowice.pl, tel. 32 31-71-245, Uoząd Miasta 
Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach pozy ul. Powstańców 1.

3. Dane osobowe pozetwaozane będą w celu poawidłowego, zgodnego z pozyjętymi zasadami, 
oealizowania obowiązków wynikających z pozepisów ustawy o planowaniu i zagospodaoowaniu 
pozestozennym (t. j. Dz. U. z 2018 o. poz 1945 z późn. zm.).

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione do ich pozetwaozania na 
podstawie odoębnych pozepisów poawa ooaz zawaotej umowy na wspaocie pogłębionych 
konsultacjach społecznych z Fundacją Sendzimioa z siedzibą w Zielonkach.

5. Dane osobowe będą pozetwaozane w okoesie niezbędnym do spełnienia celu, dla któoego zostały 
zeboane ooaz podczas okoesu aochiwizacji wskazanym pozepisami poawa – bezteominowo. 

6. Każdy  posiada poawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich spoostowania, usunięcia 
lub ogoaniczenia pozetwaozania, wniesienia spozeciwu wobec ich pozetwaozania, a także poawo do 
pozenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych  w uwadze jest świadome, doboowolne ooaz niezbędne dla ważności 
złożonej Uwagi. Wnioskodawca jest świadomy/a, że wycofanie podania wymaganych danych 
skutkuje boakiem możliwości oozpatozenia/załatwienia spoawy.

8. Każdy posiada poawo wniesienia skaogi do ooganu nadzooczego na pozetwaozanie danych osobowych 
niezgodne z pozepisami poawa.

WAŻNE informacje dotyczące składania uwag:
Uwagi do poojektu Studium mogą być wnoszone w foomie papieoowej lub elektoonicznej zgodnie z opisem w 
ogłoszeniu Poezydenta Miasta Mysłowice o wyłożeniu poojektu Studium z dnia 4goudnia 2020 o. Uwagi 
muszą zawieoać dane osobowe tj: imię i nazwisko ooaz adoes, a także oznaczenie nieouchomości, któoej 
uwaga dotyczy. Te same zasady dotyczą uwag zgłaszanych podczas dyskusji online. 
Dyskusja online umożliwia zadawanie pytań i zabieoanie głosu. Oznacza to, że można komentować i 
dyskutować bez podawania swoich danych osobowych, choć ich doboowolne podanie ułatwi spooządzenie 
pootokołu z dyskusji. Zaboany głos nie będzie jednak foomalną uwagą, ale opinią na temat poojektu planu. 
Aby złożyć uwagę podczas dyskusji należy zaznaczyć ten fakt prowadzącym, podać ww. dane i przedstawić 
uwagę poprzez mikrofon lub czat.

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi aplikacji ZOOM

https://zoom.us/j/93608651262
mailto:m.patalag@um.myslowice.pl


Instrukcja obsługi Zoom

Spis treści instrukcji

Wstęp

1. Zaproszenie

2. Strona Zoom

3. Logowanie przez przeglądarkę

4. Logowanie przez aplikację

5. Funkcje zoom

Przed rozpoczeciem:

• Warto korzystać ze słuchawek podczas spotkania.
• Zachęcamy również do włączenia kamery.
• Mikrofon aktywujemy wyłącznie gdy chcemy się

Wypowiedzieć (dla zmniejszenia zakłóceń w trakcie).
• Jeśli pojawią się problemy nieopisane w instrukcji

warto spróbować w innej przeglądarce.
• W razie problemów - prosimy o kontakt

(informacje podane na ostatniej stronie).

- Wstęp



Instrukcja obsługi Zoom

W treści zaproszenia wysłanego mejlem, bądź
zamieszczonego w innym miescu znajdują się tytuł,
data spotkania, oraz link prowadzący do spotkania
na platformie Zoom.

Aby uczestniczyć w spotkaniu prosimy kliknąć link
niedługo przed spotkaniem.

- 1. Zaproszenie



Instrukcja obsługi Zoom

Link przekierowuje na stronę Zoom.
Mamy dwie możliwości:
1. zalogować się przez przeglądarkę,
2. zalogować się przez aplikację (jeśli ją posiadamy, lub zainstalujemy).
Na stronie należy kliknąć tę, z której chcemy skorzystać.
Obie będą opisane na kolejnych stronach instrukcji.

Logowanie przez aplikację.

Logowanie przez przeglądarkę.

- 2. Strona Zoom



Instrukcja obsługi Zoom

Należy wpisać swoje imię i nazwisko.

- 3. Logowanie przez przeglądarkę



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Należy kliknąć kwadrat przy napisie
„I’m not a robot”.



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Jeśli nie udaje nam się zaznaczyć wymaga-
nych, warto zresetować zadanie -
wczytać inne zdjęcia klikając strzałkę.

Następnie trzeba kliknąć obrazki
zawierające odpowiedni element.
W przykładzie pojawiają się
„motorcycles”, więc należy wybrać
zdjęcia, na których pojawiają się
motocykle.

Zdjęcia i wymagane elementy są losowe,
za każdym razem będą inne.



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Po zaznaczeniu wszystkich zdjęć
Klikamy „VERIFY”.

Jeśli się nie udało - należy
spróbować ponownie



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Następnie wybieramy „Join”.



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Należy wybrać „I Agree”, aby zgodzić
Się na warunki korzystania z aplikacji.



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Jeśli trafimy na ten napis, oznacza to,
że spotkanie jeszcze się nie rozpoczęło.



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Jeśli trafimy na ten napis, oznacza to,
że spotkanie się rozpoczęło, a gospodarz,
musi zaakceptować nasze połączenie.

Prosimy o chwilę cierpliwości.



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Następnie trzeba pozwolić aplikacji
używać mikrofonu i kamery.

Znaczek po lewej oznacza, że mikrofon nie został podłączony.
Przekreślona ikona - że jest połączony, ale go nie udostępniamy.

Jesteśmy już na platformie Zoom.
Będą tu widoczne inne uczestniczące osoby.



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Klikamy „Join Audio by Computer”.



Instrukcja obsługi Zoom - 3. Logowanie przez przeglądarkę

Jeśli przeglądarka pyta o korzystanie mikrofonu, lub kamery
wybieramy „Zezwalaj”



Instrukcja obsługi Zoom

Jeśli mamy zainstalowaną aplikację
(link do instalacji poniżej - „Download now”),
możemy wykorzystać ją do połączenia się
Klikając „Launch Meeting”.

Jeśli pokaże się ten komunikat
klikamy „Otwórz Zoom Meetings”.

- 4. Logowanie przez aplikację



Instrukcja obsługi Zoom - 4. Logowanie przez aplikację

Jeśli trafimy na ten napis, oznacza to,
że spotkanie jeszcze się nie rozpoczęło.



Instrukcja obsługi Zoom - 4. Logowanie przez aplikację

Jeśli trafimy na ten napis, oznacza to,
że spotkanie się rozpoczęło, a gospodarz,
musi zaakceptować nasze połączenie.

Prosimy o chwilę cierpliwości.



Instrukcja obsługi Zoom

Wybieramy „Join with Computer Audio”

- 4. Logowanie przez aplikację



Instrukcja obsługi Zoom - 4. Logowanie przez aplikację

Następnie powinniśmy widzieć ten ekran,
lub ekran z pozostałymi uczestnikami.

W lewym dolnym rogu znajdują się ustawienia mikrofonu i kamery,
Ikona przekreślona na czerwono oznacza, że mamy wyłączony mikrofon/kamerę,
należy je kliknąć, aby włączyć. Zachęcamy do korzystania z kamery i włączania
Mikrofonu wyłącznie gdy chcemy zabrać głos.



Instrukcja obsługi Zoom

W pasku na dole znajdują się dodatkowe opcje:
od lewej: uczestnicy, udostępniane ekranu,
chat i pasek z większą ilością opcji.
Na potrzeby spotkania przydatne mogą być dwie:
Participants (uczestnicy) i Chat.

By opuścić spotkanie kliknĳ „Leave”

Po kliknięciu „Participants” pojawia się dodatkowe
Okno w górnym prawym rogu możemy zmienić swoją
nazwę użytkownika (zalecamy wpisanie swojego
imienia i nazwiska), poniżej widzimy innych
Uczestników spotkania.

W okienku „Chat”
pojawiają się wiadomości
uczestników - możemy
napisać własną u dołu
okna i klikając „enter”.

Ikony mikrofonu i kamery.
Przekreślenie oznacza,
że są wyłączone.
Trójkąt na środku umożliwia
wejście w ich ustawienia.

W tym polu widoczni są
pozostali uczestnicy
spotkania.

- 5. Funkcje Zoom



Instrukcja obsługi Zoom

Dziękujemy za uwagę!

Jeśli pojawią się problemy z połączeniem
w trakcie spotkania - prosimy o kontatowanie
się z organizatorami spotkania w sposób
przez nich podany, bądź pod numerem
tel. 695 849 862.


