
Regulamin Systemu „Ostróda – zgłoś problem” 
 

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu „Ostróda – zgłoś problem”, 
służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w obszarze 
przestrzeni publicznej miasta Ostróda.  

2. Administratorem Systemu jest Urząd Miejski w Ostródzie.  
3. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy 

ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.  
4. Korzystanie z aplikacji oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.  

§ 2 Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:  

1. System – system informatyczny „Ostróda – zgłoś problem”, obejmujący aplikację mobilną. 
2. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z Systemu.  
3. Zgłoszenie - zgłoszenie dokonane przez Użytkownika poprzez System dotyczące 

nieprawidłowości, awarii lub zauważonego problemu.  

§ 3 Podstawowe zasady działania i korzystania z Systemu 

1. Korzystanie z Systemu jest nieodpłatne.  
2. Korzystanie z funkcji Systemu, takich jak zamieszczanie zgłoszeń, przeglądanie, odczytywanie 

powiadomień jest możliwe po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Systemie.  
3. Korzystanie z Systemu możliwe jest poprzez urządzenia mobilne wykorzystujące systemy 

operacyjne od wersji iOS 8, Android 4.4.  
4. Zakazane jest korzystanie z Systemu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Systemu 
treści o charakterze naruszającym prawo (np. materiałów naruszających prawa autorskie, dobra 
osobiste osób trzecich lub tzw. „spam”). Zakazane jest wprowadzanie do Systemu danych 
niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub 
zgłaszanie fałszywych problemów). 

5. Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości, awarii lub zauważonego problemu poza obszarem 
Gminy Miejskiej Ostróda zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

§ 4 Kontakt, rozwiązywanie problemów technicznych 
(postępowanie reklamacyjne) 

1. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o pomoc w zakresie działania systemu należy 
kierować na adres: informatyk@um.ostroda.pl.  

2. Zgłoszenie problemu technicznego powinno zawierać login Użytkownika umożliwiający jego 
identyfikację, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu 
teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu oraz krótki dokładny opis problemu.  

3. Administrator rozpatrzy zgłoszenie i w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania udzieli 
odpowiedzi.  

4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator 
zwraca się do użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez 
użytkownika przedłuża okres udzielania odpowiedzi przez Administratora.  

§ 5 Odpowiedzialność 

1. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Systemu było możliwe bez istotnych przerw 
i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na 
rynku sprzętu i oprogramowania.  

2. W przypadku otrzymania wiarygodnej informacji o zamieszczaniu w Systemie przez jego 
Użytkowników informacji naruszających prawo, Administrator niezwłocznie podejmie 
odpowiednie kroki prawne.  



3. Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania informacji, zablokować 
dostęp lub usunąć z Systemu informacje niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu 
(np. zgłoszenia niedotyczące obszaru przestrzeni publicznej). Administrator może usunąć Profil 
Użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin.  

4. Przetwarzanie danych w systemie odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności określoną w §9.  

§ 6 Zakres usług 

Usługi świadczone przez Administratora z wykorzystaniem Systemu obejmują:  

1. Usługę zgłoszeń, polegającą na umożliwieniu przekazywania przez Użytkownika 
do Administratora zgłoszeń przy użyciu urządzenia mobilnego, na którym pobrano 
i zainstalowano aplikację mobilną: 

a. korzystanie z usługi zgłoszeń wymaga dokonania rejestracji w Systemie celem założenia 
Profilu. W celu założenia Profilu należy podać wymagane dane osobowe oraz postępować 
zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, 

b. w ramach Zgłoszenia Użytkownik wybiera jego kategorię, podkategorię/temat, wskazuje 
lokalizację oraz może dodać opis i zdjęcie, 

2. Użytkownik może w każdym momencie odinstalować aplikację mobilną. Odinstalowanie 
aplikacji mobilnej i usunięcie konta powodują, iż Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług 
Systemu.  

§ 7 Warunki zawarcia umowy 

1. Korzystanie z Systemu wymaga rejestracji. 
2. Zarejestrowany Użytkownik odpowiada za działania wykonane z wykorzystaniem jego Profilu.  
3. Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania 

z Systemu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Systemu.  
4. Umowa dotycząca nieodpłatnego korzystania z Systemu zawierana jest na czas nieoznaczony 

i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych 
poniżej w ust. 5 - 8.  

5. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze 
skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Systemu.  

6. Rozwiązanie Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Systemu przez Użytkownika 
może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:  

a. zaprzestanie korzystania z Systemu, 

b. przesłanie oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres internetowy, które należy 
kierować na adres Administratora, 

c. usunięcie Konta. 

7. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z Systemu ze 
względu na ważne przyczyny skutkujące zaprzestaniem świadczenia usług będących 
przedmiotem Umowy.  

8. Informacja o zaprzestaniu świadczenia usług przez Administratora, o którym mowa w ust. 7, 
jest składana przez jego opublikowanie na stronie internetowej Administratora.  

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie 
komunikatu oraz opublikowanie nowej treści Regulaminu w Systemie.  

 



§ 9 Polityka Prywatności 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w 
Ostródzie jest: Burmistrz Miasta Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda. 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
Użytkowników w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Ostródzie, a także przysługujących 
Użytkownikom uprawnień, mogą się oni skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie za pomocą adresu iodo@um.ostroda.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Ostróda - przetwarza dane osobowe 
Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu/celach: 
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Ostródzie; 
b. kontaktu zwrotnego w związku z realizacją zgłoszeń zarejestrowanych w Systemie. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych 
osobowych Użytkowników mogą być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską 
Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta 
Ostróda. 

6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, nie dłuższy jednak niż 10 lat, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przysługują im następujące 
uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane; 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; 

− osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która 
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 
danych; 

− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 

− przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

− zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika, w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 



− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim 
w Ostródzie danych osobowych Użytkowników, przysługuje im prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 

11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


