DT-D-II.8022.701.2020

Wrocław, 04.11.2020 r.
Pan Adam Ozimina
A-VIA
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

ZATWIERDZENIE nr 645 / 2020
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 2020 r. z poz.
110 z późn. zm./ oraz na podstawie § 3 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz.U. nr 2017 r. poz.784 z późn. zm./

- zatwierdzam projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339
w m. Piotrkowice Gmina Prusice w ramach zadania pn.: Remont i przebudowa drogi powiatowej
nr 1351D, drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 339 w m. Piotrkowice Gmina Prusice”.
Integralną część niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczętowany projekt.
‘

Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.06.2021 r.
Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia
organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Podpisane elektronicznie przez:
z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
Agnieszka Zakęś
Dyrektor Departamentu Infrastruktury

Otrzymują:
1. Adresat
2. DSDiK we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
3. a/a

Sprawę prowadzi: Łukasz Dudek, tel. (71)776-92-18

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem /Dz. U. nr 177 z 2003r. poz.1729 ze zm./ (podstawa prawna z art. 6 ust 1 RODO) oraz w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji);
4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu;
5) Pani/ Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres min. 5 lat;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ww. Rozporządzenia, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych
osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia);
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Sprawę prowadzi: Łukasz Dudek, tel. (71)776-92-18
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