ANKIETA
Działania informacyjne prowadzone w związku z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej
w ramach Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)
wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

„Budowa obwodnicy miejscowości Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22".
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie informacji w zakresie oczekiwań mieszkańców w zakresie przebiegu wariantu drogi
krajowej nr 22 na odcinku obejścia miejscowości Dobiegniew. Prosimy o wypełnienie odpowiednich pól formularza lub
zaznaczenie wyraźnego znaku „X” w miejscu pola wyboru. Po wypełnieniu ankiety prosimy o zwrotne przesłanie jej na adres
Pełnomocnika Inwestora w formie drukowanej lub elektronicznej tj. Mosty Katowice sp z o.o., ul. Rolna12, 40-555 Katowice;
dobiegniew@mostykatowice.com.pl.

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………
Lokalizacja terenu objętego wnioskiem (adres nieruchomości, nr działki ewidencyjnej):

…………………………………………………………………………
Czy popiera Pani/Pan budowę obwodnicy miejscowości Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22
TAK

NIE





Który z wariantów przebiegu drogi jest przez Panią/Pana preferowany (korzystniejszy)
WARIANT 1
(czerwony)

WARIANT 2
(błękitny)

WARIANT 3
(czarny)







………………………………………………….……..……………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….………

W przypadku dodatkowych uwag lub sugestii prosimy poniżej o ich wyrażenie

………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….…………………………………………

Dobiegniew dnia ……………………………………………………………

Podpisano:

..…….……………………………………….……………………

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, s.1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby zapewnienia udziału Państwa w spotkaniu
informacyjnym oraz analizy zgłoszonych uwag i wniosków do przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy
miejscowości Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ramach wykonywania zadań realizowanych w
interesie publicznym na podstawie ustawy o drogach publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w celu
realizacji obowiązków wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust.
1 lit. c RODO).
5. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, a w przypadku Państwa
udziału w spotkaniach informacyjnych, w tym spotkaniach on-line – również dane osobowe w zakresie
wygłaszanych w czasie spotkania poglądów i opinii (nagrywanie dźwięku) oraz Państwa wizerunek
(nagrywanie obrazu).
6. Dane przetwarzane będą do końca okresu realizacji inwestycji pn. Budowa obwodnicy miejscowości
Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić udział w
spotkaniu informacyjnym, w tym uwzględnienie Państwa stanowisk i opinii.
8. Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora, w tym w szczególności firmie Mosty Katowice Sp. o.o. przeprowadzającej w imieniu
Administratora spotkanie informacyjne oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi
związane z obsługą i rozwojem systemów IT.
W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać
przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art.
46 ust. 2 lit. c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych
osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl.
9. Przysługują Państwu następujące prawa:
− prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18
RODO,
− prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17
RODO,
− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
− prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

