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Czy jest Pan/Pani właścicielem działki znajdującej się 

w zakresie niniejszej inwestycji?

ANKIETA 

dot. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- STADIUM: STUDIUM TECHNICZNO-

EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ  DLA ZADANIA 

"BUDOWA JEDNOJEZDNIOWEJ DROGI KRAJOWE 74, KLASY GP ŁĄCZĄCEJ DK9 I DK74 (ŁĄCZNIK 

PÓŁNOCNY)" 

Z jakimi problemami ma Pan/Pani aktualnie do czynienia, które powinny zostać usunięte dzięki realizacji 

przedmiotowej inwestycji?

Skąd czerpie Pan/Pani informacje o inwestycji ?

Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą na działce 

znajdującej się w zakresie niniejszej inwestycji?

Jakie widzi Pan/Pani przyszłe korzyści lub mankamenty z realizacji przedmiotowej inwestycji?



8.

9. Za budową lub przeciwko budowie, którego wariantu się Pan/Pani opowiada?

10.
pozytywnie negatywnie nie wpłynie

11.

12.

data podpis
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Jak Pana/Pani zdaniem realizacja inwestycji wpłynie 

na środowisko naturalne ?

Inne uwagi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procedury informacji społeczeństwa o przedmiotowym zamierzeniu 

inwestycyjnym (zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).

Jakie postulaty powinny zostać wzięte pod uwagę w przedstawionej Koncepcji?
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych niezbędnych do 

realizacji procedury informacji społeczeństwa o przedmiotowym zamierzeniu 

inwestycyjnym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 

i Autostrad, którego siedzibą jest Generalna Dyrekcja 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. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, 

z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:  e-mail: iod@gddkia.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO, 

- wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

- opracowania wyników ankiety na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

danych mogą być: 

- podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 

- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się 

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres: 

- niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celach przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7.  Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje: 

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, 

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, 

mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl
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(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie danych) 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 

6 ust. 1 lit. a RODO),  przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, 

przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie przed cofnięciem  zgody. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych jest dobrowolne. 


