
 
FORMULARZ KONSULTACJI 

FAKULTATYWNYCH 

w sprawie zadania pn.: „Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do 

terenów SAG w Miękini”. 
 

Informacje o zgłaszającym: (prosimy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami): 
 

Imię i nazwisko 
*
 

 

 

Adres 

zamieszkania
*
 

 

E-mail  

Nr telefonu 
 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Drogi/-a Mieszkańcu/-nko, informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatu 

Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, tel.: 12 622-10-10, adres e-

mail: sekretariat@zdpk.krakow.pl.  

2. Twoje dane zbierane są w celu przeprowadzenia fakultatywnych konsultacji 

społecznych.  

3. Rozpatrzenie sprawy wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz 

pełnomocnika (jeśli występuje).  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Administratora danych osobowych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków 

muszą posiadać do nich dostęp. Odbiorcami danych osobowych mogą być także 

partnerzy Administratora, przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych w celu realizacji umowy. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w 

wypadkach przewidzianych przepisami prawa. Ponadto ma Pani/Pan prawo do 

wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – w 

tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.). 

7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 29 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) w 

zw. z art. 55 § 1 i art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.). 

 

 

 

 

* - Pole obowiązkowe 



Propozycja rozwiązania zamiennego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Wypełniony i podpisany osobiście formularz można przesłać do dnia 29 października 2021 
roku w jeden z następujących sposobów: 
 

 na adres poczty elektronicznej sekretariat@zdpk.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia); 

 na adres siedziby Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32086 

Batowice; 

 przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem 

„Konsultacje ZDPK – DP 2125K Krzeszowice -Miękinia”; 

 osobiście do wrzutni poczty przed siedzibą ZDPK. 

Oświadczam, że jestem Mieszkańcem/-nką gminy Krzeszowice, a dane zawarte w formularzu są 

prawdziwe. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis 

mailto:sekretariat@zdpk.krakow.pl

