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Nie mieszkam blisko linii, ale czasem z niej korzystam

Mieszkam na trasie możliwego przebiegu linii obwodowej

Przed wypełnieniem ankiety, prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zakresu projektu,

 a zwłaszcza z wariantami przebiegu towarowej obwodnicy kolejowej Płocka oraz łącznic. Wypełniona ankieta 

pozwoli nam uwzględnić Pani/Pana odpowiedzi na dalszych etapach realizacji projektu. 

Wypełnioną ankietę prosimy umieścić w przygotowanej do tego celu urnie.

Dane kontaktowe

3. Czy prowadzi Pani/Pan przedsiębiorstwo w pobliżu linii kolejowej nr 33, czy też jest Pani/Pan osobą zamieszkałą w jej pobliżu?

4. Dane kontaktowe (adres e-mail)

2. Gmina zamieszkania

1. Imię i nazwisko osoby wypełniającej

Prowadzę przedsiębiorstwo w pobliżu linii

Jestem osobą mieszkającą w pobliżu linii

[Inne]

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 14 RODO, niniejszym wykonujemy obowiązek informacyjny, wskazując 

jednocześnie, że Państwa dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu (PKP PLK S.A.) przez IDOM Inżynieria, Architektura 

i Doradztwo Sp. z o.o. i będą przez niego przetwarzane zgodnie z zwartymi poniżej informacjami:

                                                                                             OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą pod 

adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zwaną dalej Spółką, w celu związanym z konsultacjami społecznymi z mieszkańcami 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock – Sierpc” – realizacja projektu obecnie na etapie 

wykonania studium wykonalności.

2. Zgodnie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, 

zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że:

      1) Administratorem danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734,

           Warszawa, ul. Targowa 74;

      2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe

           S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;

      3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tzn. wyrażona przeze

           mnie zgoda;

      4) moje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności

           podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;

      5) moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

          (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;

      6) moje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 2 lat;

      7) przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania,

           usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do

           przenoszenia danych;

      8) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie mojej zgody nie działa wstecz,

           tzn.  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego Spółka dokona przed

           moim cofnięciem zgody;

      9) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

           Osobowych;

      10) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie

             podanych przeze mnie danych osobowych.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych. W przypadku wypełnienia pól w pkt. 1-4 powyżej, prosimy 

o uważne przeczytanie poniższych informacji.
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podpis osoby ankietowanej
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7. Czy któryś spośród prezentowanych elementów Projektu wzbudza w Pani/Panu obawy lub chciałaby Pani/Pan zwrócić na niego 

uwagę projektantów?

8. Czy któryś z prezentowanych wariantów towarowej obwodnicy kolejowej Płocka uważa Pani/Pan za szczególnie korzystny? Jakie 

cechy o tym decydują?

9. Czy ma Pani/Pan jakieś spostrzeżenia lub obawy związane z budową towarowej obwodnicy kolejowej Płocka, w którymś

z rozważanych wariantów realizacji?

10. Czy któryś z prezentowanych wariantów łącznic pomiędzy linią kolejową nr 33, a liniami kolejowymi nr 3 i nr 18 uważa Pani/Pan za 

szczególnie korzystny? Jakie cechy o tym decydują?

11. Czy ma Pani/Pan jakieś spostrzeżenia lub obawy związane z budową łącznic pomiędzy linią kolejową nr 33, a liniami kolejowymi 

nr 3 i nr 18, w którymś z rozważanych wariantów realizacji?

12. Czy ma Pani/Pan jakieś pytania do zespołów branżowych przygotowujących projekt modernizacji linii kolejowej nr 33?

Jeśli zostawiła Pani/Pan dane do kontaktu zwrotnego (Pyt. 4.), specjaliści branżowi mogą nawiązać kontakt w celu udzielenia 

odpowiedzi lub uszczegółowienia wątpliwości.

Pytania dotyczące projektu

6. Co sądzi Pani/Pan o przewidzianym zakresie modernizacji linii kolejowej nr 33?
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