STAR.OSTA BIELSKI
Bielsko-Biała, dnia 04.04.2022

r,

oN.1510.10 .2022.KA

W odpowiedzi na przesłaną petycję w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg

powiatowych ul. Więźniów Oświęcimia z ul. Mickiewicza w Wilamowicach informuję, że w celu
przeanalizowania Pana wniosku przeprowadzona zostanie wizja w
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego

terenie z udziałem Wydziału

w Bielsku-Białej, Zarządu Dróg Powiatowych w

Bielsku-Białej oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Spotkanie odbędzie się przy

sprzyjających warunkach atmosferycznych. O terminie strony zostaną poinformowane odrębnym
pismem.

otrzymują:
1.

Adresat,

2. Burmistrz Wilamowic,
3. a/a.

lnlormacja o przetworzoniu danych osobowych (RODO):
Administratorem danych osobowych jest Storo;ta Bielski - 1tarostwo Powiotowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,
: iod@powiat.bielsko.pl.
3) Podane dane osobowe będq przetworzane w celu obsługi spraw zwiqzanych z reolizacjq prowo do składania skarg,
wniosków i petycji na podstowie ustawy z dnia 11 lipco 2014 r, o petycjach
4) Dostęp do danych majq podmioty zewnętrzne świadczqce uslugi na rzecz lJrzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji
oraz podmioty uprawnione do dostępu do'danych na podstawie przepisów prowa.
5) Zebrane dane będq przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzonia z wyłqczeniem celów
statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratoro donych.
6) Podanie danych osobowych w zakresie obowiqzujqcych przepisów ustawowych jest obowiqzkowe, w pozostaĘm zakresie
jest dobrowolne.
7) Osobie, której dane dotyczq, przysługuje, w przypadkoch określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich sprostowania, usunięcia, ogroniczenia przetwarzonia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skorgi
do organu nodzorczego oraz prawo do odwołonio zgody na przetworzanie danych podonych dobrowolnie w każdym czasie,
Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8) Szczegółowe informacje sq dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańco, na tablicy informocyjnej oraz w Biuletynie lnformacji
P ubl i cznej i n a pow i atowej stro n i e i nte rn etowej www. pow i at.b i elsko. pl,
1)

2) Kontakt do lnspektora Ochrony Danych

