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Spotkanie informacyjne dla zadania: 

„Budowa / rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) - Wrocław Wschód (bez węzła) / 
węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków” 

ETAP: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe  
 

FORMULARZ OPINII 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się do 
Pana/Pani uwag, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 

Przesłane – podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną 
przeanalizowane i uwzględnione w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów 
technicznych, prawnych i finansowych. 

Przed wypełnieniem formularza opinii prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie 2, dotyczącymi 

ochrony Państwa danych osobowych.  

UWAGA! Brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych w wersji papierowej formularza 

lub przesłanie pocztą elektroniczną skanu niepodpisanego formularza uniemożliwi wykorzystanie opinii w pracach 

projektowych. 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................................  

Adres nieruchomości, której dotyczy wniosek ......................................................................................................................  

Obręb i numer działki (jeżeli są znane) .................................................................................................................................  

▪ PREFEROWANY WARIANT AUTOSTRADY A4 (prosimy zaznaczyć wybór znakiem „x”): 

        WARIANT 1                 WARIANT 2                 WARIANT 2.1              WARIANT 2.2               WARIANT 2.3      

▪ PREFEROWANY WARIANT AUTOSTRADY A4 NA ODCINKU WĘZEŁ „OLBRACHTOWICE” – WĘZEŁ „STARY 
ŚLESZÓW” W PRZYPADKU ZAZNACZENIA WARIANTU 2/2.1/2.2/2.3 (prosimy zaznaczyć wybór znakiem „x”): 

        WARIANT A                  WARIANT B    

Uwagi do rozwiązań układu dróg: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na niniejszym formularzu dla potrzeb 
związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Data i podpis  .......................................................................................  
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Instrukcja:  

1. Prosimy czytelnie wypełnić formularz (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). 

2. Formularz można przesłać:  

a. pocztą na adres: IVIA S.A., al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice 

 b. mailem na adres:  a4wroclaw-legnica@ivia.pl 

 

Działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych 
kontaktowych: adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; tel.: (22) 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia spotkania informacyjnego dotyczącego opracowania pn. „Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) - Wrocław Wschód 
(bez węzła)/ węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków”, oraz w zakresie 
niezbędnym do opracowania wyników spotkania informacyjnego oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych, 
kontrolnych oraz archiwalnych związanych z procesem spotkania informacyjnego. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również 
osobom trzecim w celu przeprowadzenia spotkania informacyjnego dotyczącego opracowania pn. „Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe 
(z węzłem) - Wrocław Wschód (bez węzła)/ węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-
Bolków”, oraz w zakresie niezbędnym do opracowania wyników spotkania informacyjnego oraz realizacji obowiązków 
sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych związanych z procesem spotkania informacyjnego. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, zwanego dalej RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się 
na podstawie zgody.  

5. W zakresie, na zasadach oraz na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do:   
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych,   
2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,   
3) przenoszenia danych,   
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO,   
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;   

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;   

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia spotkania 
informacyjnego, tj. opracowania wyników oraz zapewnienia realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych 
i archiwalnych związanych z procesem spotkania informacyjnego.   

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z opracowaniem i realizacją 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica 
Południe z węzłem) - Wrocław Wschód (bez węzła)/ węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 
Sobótka-Bolków” i jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 
z prawdą oraz, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania moich danych osobowych 

Data i podpis  ...............................................................................  


