Załącznik nr 3
WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYKONANIU ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH
LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH

…………………………………..
(miejscowość, data)

...............................................................
(wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych*)

...............................................................
(adres)

...............................................................
(identyfikator1) wykonawcy prac
geodezyjnych/kartograficznych*)

……………………………………….
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej)**

……….…………………….…………………
…………….…………………………………
(nazwa organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu
organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny)

ZAWIADOMIENIE
o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych*
Zawiadamia się, że prace geodezyjne/kartograficzne* objęte zgłoszeniem prac złożonym
w ……………………………………………………………………………………………….
o identyfikatorze zgłoszenia prac: …………………………………………. zostały wykonane:
- w całości*;
- w części dotyczącej*…………………………………………………………………………
Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz
danych: ………………………………………….………………., oraz dokumenty wymagane
przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) zawiera
operat techniczny, który załącza się do niniejszego zawiadomienia.
……………………………….….
(podpis wykonawcy prac
geodezyjnych/kartograficznych*)
W przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna identyfikatorem wykonawcy jest nr REGON; w przypadku
gdy wykonawcą jest biegły sądowy, identyfikatorem wykonawcy jest nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób
posiadających uprawnienia zawodowe; w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy (asystent mierniczego górniczego),
identyfikatorem wykonawcy jest nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do
wykonywania czynności mierniczego górniczego; w przypadku wykonawcy będącego podmiotem zagranicznym identyfikatorem
wykonawcy jest nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca.
* Niepotrzebne skreślić.
** Informacja nieobowiązkowa.
1)

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym
„Rozporządzeniem”:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki z siedzibą przy
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.
2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03,
adres mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2101 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c Rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140).
6. Posiadają państwo prawo do:
oraz ograniczenia przetwarzania.

dostępu

do

treści

swoich

danych,

sprostowania

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych
osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest
obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.
Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.
…………………………………………………
(data i podpis)

