Wnioskodawca:
.........................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu)
.........................................................................................
(adres)
.........................................................................................
(kod poczt. miejscowość)
.........................................................................................
(NIP podmiotu)
.........................................................................................
(REGON podmiotu)
.........................................................................................
(tel. kontaktowy, e-mail)
.........................................................................................
(numer/-y uprawnień kierującego/-ych pracami)

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY WE WROCŁAWIU
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

WNIOSEK
o nadanie uprawnień do korzystania z Portalu Geodety w systemie PZGiK

Wnioskuję o nadanie uprawnień do korzystania z portalu systemu PZGiK, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, umożliwiającego udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz wgląd do dokumentów operatu ewidencyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

..................................

..............................................................................

(data)

(podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

KLAUZULA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.
2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie §18 ust.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu realizacji złożonego wniosku (Dz.U. poz.1183).
3. Pani/ Pana/ dane osobowe przechowywane będą przez okresy wykazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA).
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres,
w którym Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu obowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo po pozyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Administrator Pani/Pana danych osobowych zastosował wszelkie środki ochrony danych osobowych, o których stanowi art.32 RODO adekwatnie do rodzaju
i charakteru danych osobowych przez siebie przetwarzanych.

