
Regulamin  
korzystania z serwisu internetowego pn. „Smog Pszczyna”. 

§1 
1. Serwis internetowy pn. „Smog Pszczyna” (dalej: „Serwis”) jest udostępniany przez          

Urząd Miejski w Pszczynie, z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Rynek 2, o Numerze              
Identyfikacji Podatkowej 638-180-82-50 (dalej: „Operator”). 

2. Celem Serwisu jest umożliwienie mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Gminę         
Pszczyna zgłaszania miejsc, w których może występować łamanie norm emisji          
zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności w związku z wykorzystaniem starych          
pieców na paliwo stałe oraz nielegalnego spalania odpadów. 

3. Dostęp i korzystanie z funkcjonalności Serwisu nie podlega żadnym opłatom.  
4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu, jeżeli Regulamin nie         

stanowi inaczej, jest skorzystanie z urządzenia spełniającego minimalne wymagania         
techniczne, tj.: 

a. dostęp do sieci Internet, 
b. zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa, obsługująca       

WebGL: Chrome, Firefox, Safari lub podobna, przy czym podobne         
przeglądarki mogą nie zapewniać pełnej kompatybilności. 

5. Użytkownik Serwisu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.         
Korzystanie z Serwisu oznacza zrozumienie i akceptację postanowień niniejszego         
Regulaminu przez Użytkownika. 

6. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania        
obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz postanowień        
niniejszego Regulaminu. 

7. Regulamin jest dostępny dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem:         
„https://smog.pszczyna.pl/regulamin.pdf”. 

8. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany.            
Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej. 

§2 

1. Serwis ma charakter wyłącznie poglądowy. Jego zasoby i generowane przez          
użytkownika mapy nie mogą być traktowane jako dokumenty oficjalne. Nie mogą też            
być podstawą jakichkolwiek czynności sądowych czy administracyjnych. 

2. Serwis wykorzystuje dane pochodzące z: 
a. OpenStreetMap - mapy wektorowe gminy, 
b. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych        

kraju (PRG) - punkty adresowe. 
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych przez inne podmioty          

w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. 
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od            

niego niezależnych. 



5. Operator, w szczególności ze względów bezpieczeństwa lub z powodu innych          
przyczyn od niego niezależnych, ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu. 

§3 
1. Aby mieć możliwość przesyłania Zgłoszeń, Użytkownik musi posiadać konto poczty          

elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, z wyłączeniem serwisów        
oferujących usługę tzw. e-maili tymczasowych, jednorazowych lub anonimowych. 

2. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z natychmiastowym podjęciem interwencji przez         
Straż Miejską w Pszczynie. W razie pilnych sytuacji Użytkownik powinien          
skontaktować się ze Strażą Miejską telefonicznie. 

3. Procedura przesłania Zgłoszenia: 
a. Użytkownik zaznacza na mapie problematyczne miejsce, w których może         

występować łamanie norm emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
b. Użytkownika wprowadza swój adres e-mail oraz opcjonalnie dodatkowe        

informacje dotyczące Zgłoszenia, a następnie potwierdza zapoznanie się i         
zrozumienie Regulaminu i rozwiązuje zabezpieczenie antyspamowe Captcha. 

c. Użytkownik na podany wcześniej adres e-mail otrzymuje wiadomość        
zawierającą link służący do potwierdzenia przesłania Zgłoszenia. Kliknięcie w         
podany link jest wymagane, aby Zgłoszenie było brane pod uwagę. 

4. Liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Serwisu z tego samego adresu          
mailowego jest ograniczona do 6 zgłoszeń w ciągu 72 godzin. 

5. Użytkownik oświadcza, że dane przesyłane w ramach Zgłoszenia nie naruszają          
obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych       
obyczajów oraz praw osób trzecich. Zakazane jest przez Użytkownika przesłanie          
treści o charakterze bezprawnym. 

6. Użytkownik poprzez przesłanie Zgłoszenia wyraża zgodę na wykorzystanie        
przesłanych danych na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz realizację zadań Gminy          
Pszczyna oraz Straży Miejskiej w Pszczynie. 

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane oraz przesyłane przez          
Użytkowników. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega możliwość       
usunięcia Zgłoszenia bez konieczności wcześniejszego poinformowania      
Użytkownika. 

8. Przy korzystaniu z Serwisu  zabronione jest: 
a. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów       

komputerowych, skryptów, lub programów, które przerywają, niszczą, lub        
ograniczają jej działanie, lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób          
umożliwiają nieuprawnione korzystanie, lub dostęp do infrastruktury       
technicznej systemu; 

b. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów      
automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Serwis. 

9. Uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu Użytkownik może przesłać za        
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sm@pszczyna.pl 

 

  



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu           
zapewnienia funkcjonalności serwisu Smog Pszczyna w zakresie adresów mailowych oraz          
adresów IP. 
Na podstawie przepisów 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, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Autorów jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2,          
43-200 Pszczyna. 

2. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz         
przysługujących Pani/Panu uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem         
ochrony danych e-mail: iod@pszczyna.pl lub pisemnie na adres ul. Rynek 2, 43-200            
Pszczyna.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności         
serwisu pn. “Smog Pszczyna”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest         
Pani/Pana dobrowolna zgoda.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator          
jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących        
przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia         
przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana         

zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź gdy uznamy, że dane się           
zdezaktualizowały. 

7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana         
dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo          
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia          
danych. 

8. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,         
informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na            
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej           
cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego –Generalnego        
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy prawnego. 

10. Serwis pn. “Smog Pszczyna” przechowuje adresy IP urządzeń z których zostały           
dokonane zgłoszenia. Dokonanie w aplikacji zgłoszenia oznacza zgodę na         
przetwarzanie adresu IP. 

 


