ANKIETA
dot. WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ETAPIE STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNOŚRODOWISKOWEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P/N: „BUDOWA OBWODNICY KROTOSZYNA W CIĄGU
DROGI KRAJOWEJ NR 36 KROTOSZYN - OSTRÓW WIELKOPOLSKI"
Inwestor:

Miasto i Gmina Krotoszyn
63-700 Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7; tel.: (62) 722 74 72
http://www.krotoszyn@pl/

Wykonawca:

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA sp. z o.o., sp. kom.
ul. Bochenka 16A, 30-693 Kraków tel.: (12) 359-17-25; fax.: (12) 311-33-74
e-mail: krotoszyn@klotoida.pl

http://www.klotoida.pl/

1 Imię
Imię Nazwisko
Nazwisko
2 Adres
Adres
3 Czy jest Pani/Pan właścicielem działki znajdującej się
w zakresie niniejszej inwestycji?

tak

nie

tak

nie

4 Adres
Nr działki/działek
5 Czy prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą na działce
znajdującej się w zakresie niniejszej inwestycji?
6 Adres
Nr działki/działek
7 Wybór wariantu przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 36 (obwodnica Krotoszyna) *
Jestem za wariantem W1

Nie jestem za wariantem W1

Jestem za wariantem W2

Nie jestem za wariantem W2

* Zaznacz X zgodnie z preferencją dla danego wariantu
Zaznaczenie:
X

Jestem za wariantem - oznacza, że akceptuję wariant

X

Nie jestem za wariantem - oznacza, że nie akceprtuję wariantu
Brak zaznaczenia którekolwiek z wariantów oznacza brak opinii (wstrzymanie się od głosu)

8 Uzasadnienie wybranego wariantu

1z3

9 Jakie postulaty powinien projektant wziąć pod uwagę w przedstawionym projekcie ?

10 Inne uwagi.

2z3

11 Warunkiem złożenia wypełnionej Ankiety jest podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wyrażenie poniższej
zgody na ich przetwarzanie.

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
(Imię i Nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer działki, numer rejestru, nazwa i kod obrębu
ewidencyjnego) przez Pracownię Inżynierską KLOTOIDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Bochenka
16a, 30-693 Kraków
w celu realizacji procedury informacji społeczeństwa o przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.
Jestem świadomy/a tego, że przysługuje mi prawo do wycofania w każdym momencie wyrażonej przeze mnie zgody,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej: RODO,
informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków,
e-mail: biuro@klotoida.pl, tel. kontaktowy: 665-193-005.
2. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji umowy
zawartej między Administratorem a Podmiotem Publicznym, która dotyczy wykonania zadnia realizowanego w interesie
publicznym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podane dane osobowe
mogą posłużyć również do kontaktu z Panią/Panem w związku z realizacją w/w zadania.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
• upoważnionym pracownikom Administratora,
• podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych,
• podmiotom uczestniczącym w realizacji zadania inwestycyjnego, w związku z którym dane są przetwarzane,
• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania inwestycyjnego, w
związku z którym dane są przetwarzane, a po tym czasie przez obowiązujący Administratora okres przechowywania i
archiwizacji dokumentacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), prawo do ich
sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na podstawie art. 17 RODO) oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO).
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani
danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania
przez Pana/Panią, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu właściwej analizy
zgłoszonych przez Pana/Panią wniosków.

podpis

data
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