
……………………………, dnia ………………

............................................................
                     (pieczątka wnioskodawcy)

Wniosek o rejestrację w portalu 
e-GEODEZJA Busko-Zdrój 

Nazwa firmy 

Siedziba firmy
 (kod i nazwa miejscowości,
ulica, nr budynku, nr lokalu)

Reprezentowana przez:

NIP

REGON

Nr KRS

Imię i nazwisko Wykonawcy

Telefon kontaktowy

E-mail

Nr uprawnień zawodowych

Zakres uprawnień
zawodowych

Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 276) wnoszę o nadanie certyfikatu oraz indywidualnego loginu i hasła,
umożliwiającego  zgłaszanie  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych  drogą  elektroniczną,  za
pośrednictwem portalu internetowego e-GEODEZJA Busko-Zdrój.

Oświadczam,  iż  pozyskane  drogą  elektroniczną  dane  z  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i
kartograficznego  będą  wykorzystywane  wyłącznie  w  celu  realizacji  prac,  określonych
odpowiednio  we  wniosku  o  zgłoszenie  pracy  geodezyjnej  i  kartograficznej  oraz  zgodnie  z
przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

............................................................ ............................................................
(podpis wnioskodawcy)   (podpis wykonawcy działającego 
                                                                                                          w imieniu wnioskodawcy)



Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia
4  maja  2016  r.),  dalej  jako  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  wobec  pozyskania  Pani/Pana  danych
osobowych, informuję, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Starosta Buski.
2. Z Administratorem można się skontaktować:
a)  korespondencyjnie  pod  adresem:  Starostwo  Powiatowe  w  Busku-Zdroju,  ul.  Mickiewicza  15,  28-100

Busko-Zdrój
b) elektronicznie pod adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl
c) telefonicznie pod numerem tel. 41 370 50 00
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych

drogą  elektroniczną  za  pośrednictwem portalu internetowego e-GEODEZJA Busko-Zdrój  na  podstawie
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które zawarły z administratorem umowy w zakresie
świadczenia usług pocztowych lub  umowy w zakresie świadczenia usług serwisowych dla systemów infor-
matycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych.  Organy publiczne, które mogą otrzymywać
dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkow-
skiego, nie są uznawane za odbiorców.

6. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy: pra-
wo dostępu do swoich danych oraz prawo do uzyskania kopii danych,  prawo do sprostowania\poprawienia
swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzeniem o ochronie danych
podmiotowi danych służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony
Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych wynika z obowiązujących regulacji  prawnych i jest niezbędne do realizacji
celu określonego w pkt 4.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, a
po tym czasie przez okres wymagany kategoriami archiwalnymi określonymi przepisami Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


