INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
reprezentowany przez:
GENERALNĄ DYREKCJ Ę DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W KATOWICACH
40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5

40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 6

WNIOSKI, UWAGI, ZASTRZEŻENIA
"BUDOWA DROGI S11 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”
Kategoria inwestycji:
Zamawiający:
Obecne stadium inwestycji:

W przygotowaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ)

Imię i nazwisko*:
.................................................................................................................................................
Adres zamieszkania*:
.................................................................................................................................................
Gmina*: ....................................................................................................................................
Numer działki (obręb)*: ..............................................................................................................
Treść wniosku:
Popieram przebieg trasy S11 na północ od Pniowca. Jestem zdecydowanie przeciwny
przebiegowi trasy S11 pomiędzy Strzybnicą a Pniowcem.

Data

Podpis

.................................

.............................

(*) dane obowiązkowe (klauzula informacyjna: patrz strona 2)
Wzór Wniosku jest obowiązujący dla przedmiotowego zadania.
Jedyną dopuszczalną formą złożenia wniosku jest forma pisemna.

Wniosek należy złożyć na poniższy adres:
COMPLEX PROJEKT Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 6, 40-698 Katowice
fax : (32) 253 52 66
e-mail: sekretariat@complexprojekt.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad:
1) Adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2) tel.: (022) 375 88 88;
3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl;
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji potencjalnej kolizji z realizowaną inwestycją oraz w celu
rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, a także celach archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1 w związku z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2222 ze zm.) oraz art. 6
ust. 1 lit. c) i e) 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.
Dane osobowe mogą być ujawniane, w celu rozpatrzenia wniosku podmiotom przetwarzającym dane na
podstawie zawartych umów, a w razie konieczności podmiotom publicznym – na mocy obowiązujących
przepisów.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem
dla archiwizacji akt sprawy.
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:
1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach
określonych w 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;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.
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