
 

 

1. Które z zaproponowanych rozwiązań powinno być wprowadzone? (mapy na drugiej 
stronie) 

� Wariant 1 - ruch dwukierunkowy na ul. Żyznej oraz skrzyżowania równorzędne 
Żyzna/Urodzajna, Żyzna/Na Stoku, Żyzna/Zielona. 

� Wariant 2 – ruch jednokierunkowy na ul. Żyznej - w kierunku od ul. Langiewicza 
do ul. Zielonej oraz skrzyżowania równorzędne Żyzna/Urodzajna, Żyzna/Na Stoku, 
Żyzna/Zielona. 

� Wariant 3 – ruch jednokierunkowy na ul. Żyznej - w kierunku od ul. Zielonej 
do ul. Langiewicza oraz skrzyżowania równorzędne Żyzna/Urodzajna, Żyzna/Na 
Stoku, Żyzna/Zielona. 

2. Jaki jest Pani/Pana związek z badanym obszarem (ulica Żyzna)?  

� Mieszkam przy ul. Żyznej, 
� Pracuje/prowadzę działalność gospodarczą, 
� Przejeżdżam w drodze do/z domu, 
� Korzystam z usług okolicznych sklepów/firm, 
� Inne, jakie?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Uwagi 

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

Obywatelski newsletter – bądź na bieżąco! 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres email …………………………………………………………….…. 

informacji dotyczących: 

� Budżetu Obywatelskiego  

� Konsultacji społecznych 

� Sond publicznych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newsletteru. 

 

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

        Miasto, data                  Podpis 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) 
informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior może Pan/Pani uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: 

iod.kontakt@umradom.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu 

newslettera na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa  
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
7) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 
4041/2022 
Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 24 listopada 2022r. 



 

 

 

  

   

 

Dziękujemy za udział! 

    Ruch dwukierunkowy Ruch jednokierunkowy w stronę 
ul. Zielonej 

Ruch jednokierunkowy w stronę 
ul. Langiewicza 


