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35-317 Rzeszów 
 
 
 

Związek Gmin Podkarpacka  

Komunikacja Samochodowa 

Aleja Wyzwolenia 6  

35-959 Rzeszów 

 
 
 
 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, iż w związku z inwestycją 
pn.: „Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R 
Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska” 
zachodzi konieczność zamknięcia obiektu mostowego dla ruchu pojazdów oraz pieszych.  

Planowane zamknięcie nastąpi od dnia 01.03.2022 r. od godz. 700. Przewidywany 
termin otwarcia obiektu dla ruchu w dniu 31.06.2022 r.  

W związku z powyższym prosimy Państwa o wyrozumiałość z uwagi na 
niedogodności, które mogą wystąpić w tym okresie. 
 
 
 
 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych 
(-) 

Bogdan Kobiernik  
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat; 

2. D/W Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, 

3. a/a; 

Opracowała: Dominika Warzybok 
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KLAZULA INFORMACYJNA 

 

 W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów. 

2) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie został wyznaczony Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych, e-mail: iod@zdp.rzeszow.pl, kontakt bezpośredni: Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie,  
ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych 

w Rzeszowie;  
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami; 
c) pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Zarząd Dróg Powiatowych 

w Rzeszowie (ZDP w Rzeszowie), Kancelaria Prawna świadcząca usługi dla ZDP 
w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz inne podmioty prawa 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej na podstawie: - nie dotyczy. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni do załatwienia 
danej sprawy, zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. 

9) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

10) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie nie występuje profilowanie Pani/Pana 
osoby na podstawie przekazanych danych osobowych. 

11) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy 
o ochronie danych osobowych. 
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