
ANKIETA BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ dotyczy projektu  

„Studium korytarzowe oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi Gp”.  
Spotkanie Informacyjne 

 

1 / 2 

FORMULARZ BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ  
W RAMACH SPOTKANIA INFORMACYJNEGO  

STAROGARD GDAŃSKI 05-03-2019 R. 
Przed wypełnieniem formularza opinii prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi na drugiej stronie, dotyczącymi ochrony 
Państwa danych osobowych.  

Instrukcja wypełnienia ankiety: 
1. Uprzejmie prosimy o czytelne  wypełnienie formularza. 

2. Odpowiedzi proszę udzielić poprzez wstawienie znaku „X” lub/ i ręczne wpisanie odpowiedzi w białe pole. 

3. Wypełnioną ankietę mogą Państwo: 

a) zostawić prowadzącym Spotkanie Informacyjne w dniu spotkania; 
b) przesłać pocztą, faksem lub emailem na poniższy adres w ciągu 2 tygodni od terminu niniejszego spotkania:  

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.; ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk Fax: +48 (.58.) 341-30-65 Email:  biuro@tgd.pl 

 

Imię i nazwisko osoby 
wypełniającej ankietę: 

 

Obręb i numer działki, 
adres działki 

 

  

Pytanie 1. Czy brał Pan / brała Pani udział w który mś z wcześniejszych spotka ń informacyjnych dotycz ących 
Obwodnicy Starogardu Gda ńskiego? 

Tak  Nie  

 

Pytanie 2. Czy uwa ża Pan / Pani, że obwodnica jest potrzebna? 

Tak  Nie  Nie mam zdania  

 

Pytanie 3. Który z wariantów przebiegu obwodnicy St arogardu Gda ńskiego w Pani/Pana ocenie 
jest najkorzystniejszy? 

I  II IIA III IIIA IIIA+IIA+II 

 

Pytanie 4. Jak ocenia Pani/Pan nowo powstały Warian t IIIA+IIA+II? 

Pozytywnie Raczej Pozytywnie Raczej Negatywnie Negatywnie 

    

 

Pytanie 5. Prosz ę wpisa ć dodatkowe informacje, opinie, wnioski itp. 

 

Informujemy, że ankiety niepodpisane imieniem i nazwiskiem oraz b ez nr działki nie b ędą wzięte pod uwag ę, 
ze względu na brak mo żliwo ści jednoznacznej lokalizacji oraz weryfikacji ilo ści ankiet wysyłanych przez 
jedn ą osob ę.  
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Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:  

1. 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”, Zamawiający informuje, iż: 

a. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest spółka Transprojekt Gdański Sp. z o.o., 

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk, 

b. w celu zagwarantowaniu pełnej ochrony danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach 

ich przetwarzania, a także przysługujących prawach Administrator udostępnia adres e-mail, pod którym można 

skontaktować się z Administratorem w razie pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych 

osobowych:  biuro@tgd.pl 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO) 

wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Transprojektem Gdańskim Sp. z o.o.  a 

Gminą Miejską Starogard Gdański dotyczącej opracowania pn. „Studium korytarzowe oraz studium techniczno-

ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy 

Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi Gp”. 

2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Gmina Miejska w Starogardzie Gdańskim.  

3. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez 

okres trwania umowy łączącej Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z Gminą Miejską Starogard Gdański.  

4. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem ustawowym lub umownym, a osoba podająca dane osobowe udostępnia 

je dobrowolnie w celu określenia lokalizacji i umożliwienia ewentualnego kontaktu przy realizacji studium jw. Niepodanie 

danych dotyczących: imienia, nazwiska oraz adresu uniemożliwi ewentualny kontakt, natomiast brak udostepnienia 

numeru działki uniemożliwi stwierdzenie czy Państwa nieruchomość znajduje się w obrębie projektowanych wariantów 

drogi DK 22.  

5. Przysługuje Państwu prawo:  

a. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

b. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych,  

c. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

d. przenoszenia danych,  

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z opracowaniem 

i realizacją Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi Gp”  

i jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i 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  

 

……………………………………………. 

(podpis)  

Uwaga!: 

Brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie  danych osobowych uniemo żliwi wykorzystanie formularza w 

pracach projektowych.  


