FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

………………….…….., ………………….
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

Dotyczy: spotkania informacyjno – konsultacyjnego na zadaniu:
Dotyczące opracowywanej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 236 W M. SWORNEGACIE

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:
1.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1), dalej RODO, Zarząd Dróg Wojewódzkie
informuje, że:
a.
administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk,
b.
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZDW Gdańsk (iod@zdwgdansk.pl).
2.
ZDW Gdańsk przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyłącznie w celu określenia lokalizacji i umożliwienia ewentualnego kontaktu przy realizacji
zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w m. Swornegacie”.
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wszystkie podmioty, które będą brały udział w realizacji powyższego zadania.
3.
4.
Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełniania celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. do dnia zakończenia realizacji powyższego zadania, a także przez okres
archiwizacji.
5.
Podanie danych osobowych nie jest warunkiem ustawowym lub umownym a osoba podająca dane osobowe udostępniane dobrowolnie w celu określenia lokalizacji i umożliwienia
ewentualnego kontaktu przy realizacji powyższego zadania. Niepodanie danych dotyczących: imienia, nazwiska i kontaktu uniemożliwi ewentualny kontakt, natomiast brak udostępnienia
numeru działki uniemożliwi stwierdzenie czy Państwa nieruchomość znajduje się w obrębie projektowanej inwestycji.
6.
Przysługują Państwu prawo:
a.
Dostępu do treści swoich danych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b.
Przenoszenia danych,
c.
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d.
Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na
przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie oświadczam,
że podaję dane osobowe dobrowolnie, że są one zgodne z
prawdą oraz, że zapoznałem się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach
przetwarzania moich danych osobowych na potrzeby tej
inwestycji

…………………………………………………………..
(data i podpis)

