…………………………………………………………………
Imię i nazwisko uprawnionego do otrzymania odszkodowania

……………………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Adres zamieszkania

Zarząd Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Komunikacji i Transportu
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

W związku z prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego postępowaniem w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako:


miejscowość:

………………………….………………………….



obręb:

………………………….………………………….



nr działki/działek:

………………………….………………………….………………………….
………………………….………………………….………………………….

informuję, że ustalone z tego tytułu odszkodowanie należy przekazać na posiadany przeze mnie
rachunek bankowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa banku

Numer rachunku bankowego uprawnionego do otrzymania odszkodowania

……………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis uprawnionego do otrzymania odszkodowania

--------------------------------------------------------------------------------Numer telefonu: ………………………………………………..
Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu jest dobrowolne i ma służyć uproszczeniu procesu wypłaty odszkodowania. Dokumentacja
zawierająca Pana/Pani numer telefonu będzie przechowywana do momentu spełnienia obowiązku odszkodowawczego, a następnie trwale
usunięta z akt sprawy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE1 o ochronie danych osobowych nr 2016/679,
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl;
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor
ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wypłaty odszkodowania za grunt wywłaszczony w trybie przepisów prawa, w szczególności ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych
b) archiwizacji, wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny
ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym,
którym zostaną zlecone czynności z zakresu archiwizacji, bankowi, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego;
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres min.10 lat od momentu wypłaty
odszkodowania. Po upływie obowiązującego okresu przechowywania będą podlegać ekspertyzie ze
względu na ich charakter, treść i znaczenie. Ekspertyza może dokonać zmiany kategorii okresu
przechowywania tej dokumentacji włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu
przechowywania w Archiwum Państwowym.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypłaty odszkodowania. Niepodanie
danych dotyczących numeru rachunku uniemożliwi wypłatę odszkodowania na rachunek bankowy.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
Zgoda na przetwarzanie danych
Podanie dodatkowych danych kontaktowych (nr telefonu) oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
w celach kontaktowych, związanych z realizacją sprawy.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie kontaktując się z Administratorem na podane powyżej dane.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji sprawy lub wycofania zgody.
1

Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016)

