
………….., dnia…………. 

 

WNIOSEK 

o założenie konta w serwisie Geoportal 

Moduł dla Rzeczoznawców 

 
Użytkownik konta: 

Imię: …………………..………., Nazwisko: …………….……..…….……………, PESEL: …………………….………… 

Adres: ……………………………………………………….……………………………….……………………………….………... 

Kod pocztowy: …………………………..……., Miejscowość: …………………………………………………………... 

Tel.: ……………………………………..…………, E-mail: ……………………….………………..…………………………... 

Nr uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości: ……………………………………… 

Nazwa firmy (instytucji):  

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

Adres: .......................................................................................................................................... 

Kod pocztowy: .........................................................., Miejscowość: ..........................................  

NIP: ..........................................................................., REGON: .................................................. 

tel.: ............................................................................, e-mail: …………………................................. 

 
(Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: telefonicznie, poczta e-mail, osobiście, pocztą) 

 

LOGIN:* ………………………………………………….. 

HASŁO:* …………………………………………………. 

 

 
1. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniam innym osobom mojego loginu i hasła do 

systemu Geoportal pod groźba konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego 

użycia tychże danych oraz użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Potwierdzam poprawność moich danych adresowych. 

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do wniosku. 

 

 

……………………………. 

(podpis użytkownika konta) 

………………………………………………. 

(Sprawdzono pod względem merytorycznym 

         data i podpis pracownika ODGiK) 

 

 
*- wypełnia Pracownik Ośrodka Dokumentacji 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 

jest Starosta Łowicki z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, nr tel. +48 46 811-

53-00, e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: 

iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, nr tel. +48 46 811-53-08; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z art. 6 

ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze; w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz.2052 t.j.) oraz rozporządzeń 

wykonawczych ww. ustawy; w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem i 

udostępnianiem zasobu geodezyjnego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: 

1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności 

na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem;  

2) inne podmioty, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej np.: inne jednostki samorządu terytorialnego, 

wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko 

pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej — m.in. ZUS, 

PFRON, MOPS; 

3) podmioty z sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, Poczta Polska, kurier, 

operator poczty elektronicznej; 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 

1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 roku, poz.164 t.j.), w 

tym rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67); 

6. Posiadają Pani/Pan prawo do:  

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

danych, d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, e) dane osobowe muszą być 

usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy: a) osoba, której 

dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest 

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w 

zamian ich ograniczenia, c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale 



osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d) 

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu;  

5) przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: a) 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, b) przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany;  

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy RODO; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne. W takim przypadku jest 

Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego; 

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

przetwarzane w formie profilowania. 

 

            

            

      ………………………………………………… 

       (data i podpis) 

 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

