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FORMULARZ OPINII 

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 uniemoŜliwi 
wykorzystanie opinii w pracach projektowych. Przesłanie formularza w formie elektronicznej - bez podpisu, stanowi automatyczną 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym na stronach 1 oraz 2. 

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

Kod pocztowy       -   -               Miejscowość* ............................................................................................................  

Gmina / Obręb / Nr działki / Adres nieruchomości* ..........................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  
* - pole obowiązkowe 

1. PREFEROWANY WARIANT (prosimy zaznaczyć wybór znakiem „x”):  

☐ WARIANT 1  (zielony)          ☐ WARIANT 2 (czerwony)      ☐ WARIANT 3 (niebieski) 

2. Dlaczego Pan(i) wybrał(a) właśnie taką odpowiedź?  

☐ Jest najlepszy komunikacyjnie.  

☐ Jest oddalony od mojego domu.  

☐ Inne powody (jakie?):  

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

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

Treść opinii: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formularz opinii naleŜy przesłać do 24.02.2023 r. (decyduje data wpływu) na adres:                                                             
Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.; ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa  
lub skan obydwu stron na email: oaw-s10-dk92@transprojekt.pl 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wykonawca opracowania: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.; ul. Koniczynowa 11,                     
03-612 Warszawa  
oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 
moŜna kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o moŜna kontaktować się 
z Administratorem, za pośrednictwem adresu e-mail: zmichniowski@transprojekt.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, 
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c 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. 

Dane osobowe mogą być ujawniane, w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy, podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych 
umów.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy. 

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w 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; 

2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia sprawy. 


