
WEBINARIUM DOTYCZĄCE “PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

Zarząd Województwa Opolskiego informuje, że w dniu 23 marca br. uchwałą  nr 2400/2020 przyjął projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla 
województwa opolskiego”, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych”.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne dotyczące powyższego dokumentu, które odbędą się w formie webinariów. 
Aby dołączyć do wybranego wydarzenia, prosimy o rejestrację, poprzez wejście  na poszczególne strony:

Lp. Data Godzina Powiat LINK DO WEBINARIUM

1. 2020-04-06 09:00 miasto Opole https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-1

2. 2020-04-06 11:00 krapkowicki https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-2

3. 2020-04-07 09:00 nyski https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-4

4. 2020-04-07 11:00 oleski https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-5

5. 2020-04-08 09:00 kluczborski https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-7

6. 2020-04-08 11:00 kędzierzyńsko-kozielski https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-8

7. 2020-04-09 09:00 namysłowski https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-10

8. 2020-04-09 11:00 brzeski https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-11

9. 2020-04-14 09:00 prudnicki https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-12

10. 2020-04-14 11:00 opolski https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-13

11. 2020-04-14 16:00 miasto Opole https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-14

12. 2020-04-15 09:00 strzelecki https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-15

13. 2020-04-15 11:00 głubczycki https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-16

14. 2020-04-15 16:00 wszystkie oprócz 
miasta Opola https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-17

15. 2020-04-16 16:00 wszystkie oprócz 
miasta Opola https://atmoterm.clickmeeting.com/konsultacje-projektu-pop-dla-wojewodztwa-opolskiego-cz-20
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Prosimy o uzupełnienie danych oraz koniecznie wpisanie prawidłowego adresu e-mail. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link do właściwego spotkania. 
Nie ma potrzeby instalować żadnych dodatkowych aplikacji na komputerach. Wymagania producenta spełnia większość komputerów, ponieważ ClickMeeting jest 
platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Będzie także 
możliwe zadawanie pytań podczas czatu, po przedstawionej prezentacji.

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: 

https://bip.opolskie.pl/2020/03/obwieszczenie-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-projektem-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-programu-ochrony-powietrza-dla-
wojewodztwa-opolskiego/

Z uwagi na rangę konsultowanych dokumentów, bardzo liczymy na Państwa niezawodne  i aktywne uczestnictwo w spotkaniach.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 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) Dz. Urz. UE L 119/1 *dalej RODO+, 
informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Samorząd Województwa Opolskiego/ Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu 45-082, przy ul. Piastowskiej 14, którego organem 
wykonawczym jest Zarząd Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Opolskiego;

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@opolskie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 91 ust. 9 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), w celu dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w 
trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza województwa opolskiego”, którego integralną 
częścią jest Plan działań krótkoterminowych.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczące obsługę administracyjno-
organizacyjną Urzędu. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych 

w art. 16-18 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
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