
 

 

 
PROPOZYCJE DO OFERTY PRZEWOZOWEJ NA ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 2019/2020  

W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 
 

 
1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię    …………………………………………… 

Nazwisko   …………………………………………… 

Dokładny adres  …………………………………………… 

e-mail   …………………………………………… 

 
2. OKOLICZNOŚCI KORZYSTANIA Z KOLEI (właściwe podkreślić) 

 
Trasa podróży  ……………………………………… - ……………………………………… 
 
Częstotliwość podróży: 

* codziennie 

* fakultatywnie – raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, raz w miesiącu, dwa - cztery razy w roku, 

raz w roku 

* w ogóle nie korzystam, ale zacznę, jeśli rozkład będzie dopasowany do potrzeb 

 
Cel podróży 

* dojazd do pracy, szkoły 

* wyjazd do rodziny lub znajomych na weekend 

* turystyczny 

* studia zaoczne w weekend 

* przesiadka w głąb kraju lub za granicę 

* inny………………………………………………………………………… 
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3. TREŚĆ POSTULATU 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Imię i nazwisko Miejscowość, data Podpis 
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Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz.UE Nr 119. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
informuję, że: 

 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, 
Wybrzeże Słowackiego 12-14. 

 U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych, na adres e-
mail: inspektor@umwd.pl lub pisemnie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-
14, 50-411 Wrocław.  

 Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia zgłoszonych uwag i sugestii do oferty przewozowej na roczny 
rozkład jazdy pociągów 2019/2020 w województwie dolnośląskim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia – 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą..  

 Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa w celu rozpatrzenia zgłoszonych pytań, uwag i sugestii zgodnie z właściwością.  

 Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów Instrukcji Kancelaryjnej dla organów 
samorządu województwa (dokumentacja dotycząca uzgadniania rozkładu jazdy pociągów stanowi kategorię archiwalną A 
- okres przechowywania w Archiwum Urzędu: 25 lat). 

 Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych 
Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016r. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych skutkowałoby pozostawieniem 
korespondencji bez rozpoznania (korespondencja anonimowa). 

 Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu 
poczty elektronicznej, niezbędnych dla potrzeb realizacji przeprowadzenia konsultacji społecznych do oferty przewozowej 
na roczny rozkład jazdy pociągów 2019/2020 w województwie dolnośląskim, zgodnie Rozporządzeniem 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz.UE Nr 119.  

 

 

 

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

Imię i nazwisko Miejscowość, data Podpis 

mailto:inspektor@umwd.pl

