
 

Spotkanie informacyjne dla zadania  

„Budowa obwodnicy miejscowości Wschowa i Dębowa Łęka w ciągu drogi krajowej nr 12” 
 

ETAP: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe  
z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) 

 

 

FORMULARZ OPINII – SPOTKANIE INFORMACYJNE 
 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy….…………………………………………………………….……. 
 

Adres………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Obwodnica koliduje lub znajduje się w pobliżu działki stanowiącej moją własność* 

         TAK         NIE 

 

Jeżeli TAK proszę podać obręb i numer działki………………………………………………………………. 

 

Uważam, że z przedstawionych wariantów, najlepszym rozwiązaniem jest*: 

WARIANT 1 

ZIELONY 

WARIANT 2 

NIEBIESKI 

WARIANT 3 

POMARAŃCZOWY 

WARIANT 3a 

BRĄZOWY 

 
 

Dla wybranego wariantu uważam, że warto:  ** 

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

* Należy zaznaczyć krzyżykiem prawidłową odpowiedź. 
**Wniosek powinien zostać wypełniony w sposób czytelny 
 

Data               Czytelny podpis wnioskodawcy 

…………………..            ………………………… 
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Wniosek można złożyć do dnia 12.10.2021 r. : 

- drogą pocztową na adres: 

Multiconsult Polska sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław 

- mailem (w postaci skanu) na adres: DK12-konsultacje@multiconsult.com.pl 

 

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 
m. Wschowa i Dębowa Łęka w ciągu drogi krajowej nr 12. 

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 m. Wschowa i 
Dębowa Łęka w ciągu drogi krajowej nr 12, 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 Multiconsult Polska 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. 
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