__________________________________________________________________________________
SPOTKANIA INFORMACYJNE dot. inwestycji pn.:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy
Kaczorowa”
od 24-08-2022 r. do 06-09-2022 r.
__________________________________________________________________________________

Zamawiający:
Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu,
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Wykonawca:
Databout sp. z o.o. (wcześniej WYG International), Oddział w Rzeszowie
Al. Armii Krajowej 80, 6 piętro, 35-307 Rzeszów
Kierownik Projektu Wykonawcy: Piotr Szczepański
tel. Biuro projektowe: 48 451 166 721
e-mail: dk3@databout.pl
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie
do dnia 06.09.2022 r. na adres mailowy : dk3@databout.pl z dopiskiem „Spotkania informacyjne –
DK 3 – W8” lub tradycyjną pocztą na adres: Databout Sp. z o.o. (dawniej WYG International Sp. z o.o.)
al. Armii Krajowej 80 (piętro 6), 35-307 Rzeszów.

1. Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres do korespondencji: ….…………………………………………………………………………………………………..
3. Numer telefonu do kontaktu:….……………………………………………………………………………………………..
4. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Czy jest Pan/Pani właścicielem działki przez którą bezpośrednio przebiega wariant
obwodnicy W8?

TAK

NIE

*Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi

6. Nr działki/działek, obręb ewidencyjny, ew. nr księgi wieczystej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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7. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą na działce przez którą bezpośrednio
przebiega wariant obwodnicy W8?

TAK

NIE

*Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi

8. Nr działki/działek, obręb ewidencyjny, ew. nr księgi wieczystej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o projekcie?

GDDKiA

Gmina

Media

*Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi

Inne
(podać jakie)

10. Czy przedstawiony wariant obwodnicy W8 spełnia Pana/Pani oczekiwania?

TAK

NIE

*Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi
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11. Uwagi do opracowania

L.p.

Orientacyjny
kilometraż

Treść uwagi (propozycja zmiany)

Uzasadnienie uwagi
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12. Proszę określić poziom zadowolenia z wariantu obwodnicy W8:

WYSOKI

ŚREDNI

NISKI

OBOJĘTNY

*Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi

13. Inne uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
w ramach spotkań informacyjnych
1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
o danych kontaktowych:
adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
tel.: (022) 375 88 88;
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w GDDKiA, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
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3. Cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia spotkań informacyjnych
w sprawie do przygotowania STEŚ oraz w zakresie niezbędnym do opracowania wyników spotkań oraz
realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych związanych z procesem
spotkań informacyjnych a także w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach
państwowych.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, zwanego dalej RODO, co oznacza, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie zgody.
5. Rodzaje przetwarzania danych
Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko
• Adres do korespondencji
• Nr telefonu
• Adres e-mail
• Informacje dotyczące własności działek
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Rozpatrywane będą jedynie uzupełnione
i podpisane ankiety.
7. Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do
przeprowadzenia spotkań informacyjnych, tj. opracowania wyników spotkań oraz zapewnienia
realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych związanych z procesem spotkań
informacyjnych.
8. Dostęp do danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
9. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:
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• Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem m.in. o to czy
przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki
jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do
Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18
RODO
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie
przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym podmiotom,
modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania
przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz
niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Administratora tego sprzeciwu.
• Prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art.
17 RODO
Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest
już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane
niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.
• Prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania
danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe
przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem.
• Prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym
formacie przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to
technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi –
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit a RODO) lub
realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego
prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO).
Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora,
chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
spotkań informacyjnych, w sprawie do przygotowania STEŚ dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi
krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budowa obwodnicy Kaczorowa”. Ja, niżej
podpisany/-a, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, przez GDDKiA oraz biuro Databout sp.
z o.o. oświadczam, że:
1) podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą,
2) zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
w celu przeprowadzenia spotkań informacyjnych, w sprawie do przygotowania STEŚ dla zadania pn.:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budowa obwodnicy
Kaczorowa”, w tym z informacją o podstawie, zakresie, sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz cofnięcia niniejszej zgody.

………………………………., dnia ……………………………………

……………………………………………………….
Podpis
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