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otrzymują:
1. Adresat

2. WoiN Starostwo PoWiatowe

3. ala
lnformacia o przetwarzaniu danYch osobowYch {RoDo):

Bielsko-Biała dnia 24.09.2019

Dotyczy: ulicy Olchowej w Bestwince,

W odpowiedzi na Pana korespondencję Zarząd Dró8 Powiatowych w Bie|sku-Białej

informuje,żedrogapowiatowa44665Kaniów-Bestwinkawskładktórejwchodzimiędzy
innymi ulica olchowa została w ostatnich latach wyremontowana,

Ruch pojazdów o masie całkowitej większej niż 2,5 t poruszających się po tej drodze jest

związany z lokalizaclą firm prowadzących działalność gospodarczą w okolicy tej drogi,

Natomiast budowa chodników w ciągu dróg powiatowych od początku istnienia Powiatu

BielskiegoreaIizowanajestgłóWnieześrodkówistaraniemGminnaszegopowiatu,które
mogą podejmowac tego typu działania w zakresie bezpieczeństwa swoich mieszkańców,

Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Bestwinie wynika, że w roku 2020 planowane jest

wykonanie projektu chodnika wzdłuż ulicy Olchowe.| w Bestwince,

Jednocześnie tutejszy Zarząd informuje, że stan drogi będzie monitorowany iw razie

potrzeby droga będzie na bieżąco remontowana,

1) Adrnjnistlatorem danych osobowYch jest Zalząd Dróg Powiatowych W Bielsku Białej, Ul,Regerts 81

2; Kontaktdo ln5pektolaochrony Danych;drogi@zdp,poWiat,bielsko,pI

3) Podane dane o5obowe będą przetwarza;e i Jelu'realizacji zadań publicznych określonvch przepisami praWa na podstawie tych

prżepi5ów ora kodeksu postĘpowania administracYjne8o,

4) Dostęp do danych ."ją poa.ioty ,"*n-ęi""" c*iuo,ią," ,+"ci 
"a 

rżecz Zarżądu Dróg w BielskU-Białej W żakresie niezbędnym

do ich realiżacjioraz podmioty uplawnlo;e do dostępu do danYch na podstaWie przepisów prawa,

5) Zebrane dane będą przetwarzane do mo,"ntu WYgaśnięcia podstaWy orawnej przetwarzania z Wyłączeniem celów
-' 

,tłvłv..nv.r,, u,.hiwalnYch i zabezpiecz€nia przyszłych loszcz€ń admini5trator, danych,

6) Podanie dirnych osobowych *.*"r" "iJ* i.";i|ych prz€pisóW lrstavjowych jest obowiązkowe, W pozosta\m zakresie

,, llillJ"Jl"r", ,""e dotyczą, przysłu8uje, w przypadkach okleś|onY,h przepisami, plawo dośtępU do treści sWoich danych oraz

lch sprostowania, urunlę",a, ograni..e'n-ia';;"1;"rz"" ", 
wniesienia skargl do organu nadzorcżego oraz praWo do odWolania

7toov nJ pllerwd,ldnlA o,nY.n *or"r* i"i,"*o'"," * *"or,n 
":']"] '"::::'" 

wycolariP l8ody n'e WpĘWa na z8odnok

z praWem przetwarzanid, które8o dokonano na podstaWle zgody pned je] WYco13nlom,

8) szcże8ótowe intormacje są dostępne na stronie internetowej Zarządu DrÓ8 PoW]atoWych w Biel§ku Białej,


