Katowice, 12.04.2022r.

WYDZIAŁ
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MI.KW-000220/22

Szanowna Pani
Dorota Żywica
ul. Krucza 74/10
40-756 Katowice
e-mail: kontakt@kokociniec.pl
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.04.2022r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w sprawie
zadań pn.: "Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki" oraz "Budowa Stadionu
Miejskiego w Katowicach" Informuję, iż nie posiadamy informacji w niniejszych tematach.
Od dnia 01.01.2022 Spółka Katowickie Inwestycje S.A. na podstawie zawartej z Miastem Katowice umowy pełni
funkcję Inwestora zastępczego w zakresie powierzonych do realizacji zadań inwestycyjnych.
Spółka ta należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej i można wystąpić do
niej o udzielenie takiej informacji.
Dane adresowe spółki:
Katowickie Inwestycje S.A.
ul. Wandy 6
40-322 Katowice
Adres do korespondencji:
ul. Warszawska 4
40-098 Katowice
e-mail: sekretariat@kisa.katowiece.pl
NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI
Adam Kochański

/podpisano kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
- Wydział Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowice

Dokument wysłany wyłącznie drogą elektroniczną
Na odwrocie pisma została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Administratorem Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej
4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
b. pisemnie na adres siedziby Administratora.
Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6
ust. 1 lit c RODO) wynikającego z następujących przepisów:
a. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,
b. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat (licząc od następnego roku po złożeniu
wniosku).
Przysługuje Pani prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani, że przetwarzanie Pani danych
osobowych narusza przepis RODO zgodnie z art. 77 – na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych niezbędnych do realizacji złożonego wniosku wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie
do informacji publicznej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania danych kontaktowych niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej będzie pozostawienie podania
bez rozpoznania.
Podane przez Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
proﬁlowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

