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Rozmowy o Księżu – Organizacja Ruchu Drogowego 

FORMULARZ  ANKIETY 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnego ustosunkowania się lub uszczegółowienia 

Pana/Pani propozycji/pomysłu/potrzeby jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz  

ich poprawiania. 

 

Przed wypełnieniem formularza ankiety prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie 2, dotyczącymi ochrony Państwa danych 
osobowych.  

UWAGA! Ankiety, które nie będą spełniać poniższych wymagań nie będą wykorzystane w prowadzonym zadaniu:  

• brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych w formularzu,  

• ankieta musi spełniać charakter indywidualnej opinii,  

• pomysły/propozycje/potrzeby zawarte w punkcie 6 muszą być zgodne definicją ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO. 
 

1. Dane korespondencyjne:   

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

Numer telefonu do kontaktu ….……………………………………………………………………...............................……………………….……….. 

Adres e-mail ………………………….…………………………………………..............................…………………………………….……..………. 

2. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Osiedla Księże? 

TAK   NIE  

*Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi 

3. Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem organizacji ruchu drogowego na ulicy Rybnickiej/Czechowickiej? 

TAK   NIE  

*Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi 

4. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem ulicy Rybnickiej/Czechowickiej? 

TAK   NIE  

*Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi 

5. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem ulicy której dotyczy przynajmniej jedna propozycja/pomysł/potrzeba organizacji ruchu drogowego  
na Osiedlu Księże, zaproponowana w punkcie 6? 

TAK   NIE  

*Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi 

6. Pomysły/ propozycje/potrzeby organizacji ruchu drogowego na Osiedlu Księże wraz z uzasadnianiem (prosimy o ponumerowanie  

od najważniejszych): ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO: to rozwiązania w zakresie: oznakowania poziomego i pionowego, 

sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jeśli  udzielił/a Pan/Pani w pytaniu nr 5 odpowiedzi TAK podaj numer[y] pomysłu/propozycji/potrzeby:……………………… 

 

Instrukcja: 

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

2. Formularz można: 

a. przesłać mailem na adres:  rozmowyksieze@gmail.com do dnia 28 lutego 2022 r. 

b. wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku Centrum Aktywności Lokalnej Księże, ul. Rybnicka 39-41 do dnia 28 lutego 

2022 r.  
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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”, Zarząd Osiedla Księże informuje, iż:  

a. administratorem danych osobowych jest Zarząd Osiedla Księże z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rybnicka 39-41, 52-016 Wrocław, 

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  

z Administratorem w razie pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych: ksieze@osiedla.wroclaw.pl  

2. Zarząd Osiedla Księże 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 zadania pod nazwą „Rozmowy o Księżu – Organizacja Ruchu Drogowego” 

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

„Rozmowy o Księżu – Organizacja Ruchu Drogowego”. 

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

i umożliwienia ewentualnego kontaktu przy realizacji zadania „Rozmowy o Księżu – Organizacja Ruchu Drogowego” 

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 

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 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 podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z zadaniem „Rozmowy o Księżu – Organizacja 

Ruchu Drogowego” 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 ............................................................................... 

 

 

 

Dziękujemy za Pana/Pani zaangażowanie w wypełnieniu ankiety. Jest to dla nas cenny materiał, który pomoże nam, we współpracy z 

Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego, w wypracowaniu optymalnych rozwiązań dotyczących organizacji ruchu drogowego 

na Osiedlu Księże. Wyniki ankiety, jak i decyzje Rady Osiedla Księże upublicznimy na stronie internetowej www.radaksieze.pl do końca 

marca 2022 r. 

 


