STARCSTA BIELSKI

Bielsko-Biala, dnia 3L03.2022

r.

oN.1510.11 .2022.K^

W odpowiedzi na przesłaną petycję w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu

drogi

powiatowej nr 4403 ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie (na odcinku od Ludowego Klubu
Sportowego ,,Przełom Kaniów" do skrzyżowania z ul. Stefana Kóski) oraz przesłane pismo w sprawie
weryfikacji oznakowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Dankowickiej, ul, Krzywolaków, ul.

Wincentego Witosa, ul. Batalionów Chłopskich informuję, że w celu przeanalizowania Państwa
wniosku zwołana zostanie wizja w terenie z udziałem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa

Powiatowego

w

Bielsku-Białej, Zarządu Dróg Powiatowych

w

Bielsku-Białej, Wydziału Ruchu

Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz Urzędu Gminy Bestwina. Spotkanie odbędzie się przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych. O terminie strony zostaną poinformowane odrębnym
pismem.

otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

Płonka

lnformacjo o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):
1) Administratorem donych osobowych jest Starosto Bielski - Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bialej, ul. Piastowska 40.
2) Kontakt do lnspektora Ochrony Donych : iod@powiat.bielsko,pl.
3) Podane dane osobowe będq przetwarzQne w celu obsługi spraw zwiqzanych z realizacjq prawa do składania skarg,
wniosków i peĘcji na podstawie ustawy z dnia 11 lipco 201,4 r, o petycjoch
4) Dostęp do danych majq podmioty zewnętrzne świadczqce usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich reolizacji
oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstowie przepisów prowa.
5) Zebrane dane będq przetworzone do momentu wygaśnięcia podstawy prownej przetwarzonia z wyłqczeniem celów
statystycznych, archiwolnych i zabezpieczenia przyszĘch roszczeń administratorą donych.
6) Podanie donych osobowych w zakresie obowiqzujqcych przepisów ustawowych jest obowiqzkowe, w pozostafum zakresie
jest dobrowolne.
7) Osobie, której dane dotyczq, przysługuje, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich donych
oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenio przetwarzanio, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanio, wniesienia skargi
do organu nadzorczego oraz prawo do odwołania zgody no przetworzonie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie.
]ednakże wycofanie zgody nie wpĘwa no zgodnośćz prowem przetwarzania, którego dokonono no podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8) Szczegółowe informacje sq dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańca, na tablicy informacyjnej oroz w Biuletynie lnformacji
Publicznej i na powiatowej stronie internetowej www.powiat.bielsko.pl,

