Sucha Beskidzka, dnia ……………………….

…………………………………………………….
Imię i nazwisko

……………………………………………………
(pełna nazwa podmiotu)

Wniosek o przyznanie dostępu
do systemu informatycznego (GEOPORTAL SUSKI)
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Użytkownik autoryzowany/Organ administracji konta GEOPORTAL SUSKI:
Imię: …………………………, Nazwisko: …………………………… PESEL: ……………..
adres: …………………………………………………………………………………………...
Kod pocztowy:…………………………., miejscowość: ………………………………………
Tel.: ……………………………………...,

E-mail: …………………………………………...

nazwa instytucji/firmy: ……………………………………………………………………………….
(Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: telefonicznie, poczta e-mail, osobiście, pocztą)
Dostęp ma być przyznany*:
a) na okres od ……………………….. do …………………….
b) bezterminowo
W celu …..…………………………………………………………………………………
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, instytucji)
Adres IP:* ……………………………………………

LOGIN:** ………………………………………
HASŁO:** ………………………………………
*-Proszę uzupełnić w przypadku ograniczenia logowania do systemu. Obowiązkowo dla
Organów administracji.
**-wypełnia Pracownik Ośrodka Dokumentacji Właściciela Geoportalu

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego
loginu i hasła do systemu Geoportal suski pod groźbą konsekwencji formalnych i
prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz użytkowania konta
zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Potwierdzam poprawność moich danych adresowych.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umożliwienia
korzystania z Geoportalu.

4. Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem dotyczącym korzystania z Geoportalu powiatu
suskiego.
5. Oświadczam, że spełniam warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do
uzyskania dostępu do geoportalu powiatu suskiego.

Czytelny podpis wnioskodawcy: ..........................................
Zobowiązuje się, że dostęp do zbiorów znajdujących się w geoportalu powiatu suskiego,
wykorzystany zostanie wyłącznie w zakresie zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i
kartograficznych. ***

Czytelny podpis wnioskodawcy: ..........................................
***-Dotyczy Wykonawców prac geodezyjnych

OŚWIADCZENIE
I. Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że znane mi są przepisy ochrony danych
osobowych:
1) rozporządzenie 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 (Dz. U.
UE L-119 z 2016 r.)
2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z
późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”
zobowiązuję się do ich przestrzegania będąc świadoma/y odpowiedzialności karnej
wynikającej z umyślnego lub nieumyślnego naruszenia ustaleń wynikających z tych
przepisów - w tym umożliwienia dostępu do danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
II. Ponadto zobowiązuję się do:
a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym, a w szczególności
zapewnienia ochrony przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem,
nieuzasadnionym zbieraniem, wykorzystywaniem ich w celach nie związanych z realizacją
obowiązków i zadań służbowych jak również nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem
tych danych;
b) natychmiastowego zgłaszania Inspektorowi Ochrony Danych (IOD) Starostwa Powiatowego w
Suchej Beskidzkiej (pod adresem email: bip@powiatsuski.pl lub kierując korespondencje na adres
siedziby Starostwa) próby lub faktu naruszenia zabezpieczenia fizycznego pomieszczenia,
bezpieczeństwa zbioru lub systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe;

c) do podjęcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
ochrony przetwarzanych danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania;
d) zachowania niejawności wszelkich informacji dotyczących zabezpieczeń systemu
dostępowego GEOPORTAL SUSKI, a także oprogramowania i urządzeń związanych
z funkcjonowaniem tego systemu dostępowego;
e) zachowania w tajemnicy osobistego hasła dostępu do systemu dostępowego GEOPORTAL
SUSKI;
f) wykorzystania i przetwarzania danych oraz dokumentów ewidencji gruntów i budynków,
a także państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyłącznie do celów
służbowych - wynikających z przepisów art. 40a, ust. 2, pkt. 1 i pkt. 4 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz
aktów wykonawczych do w/w ustawy;
g) wykorzystania i przetwarzania danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego wygenerowanych w postaci elektronicznej lub pobranych
w postaci nieelektronicznej z systemu dostępowego GEOPORTAL SUSKI zgodnie
z warunkami i zakresami uprawnień wynikających z uzyskanej licencji (o której mowa
w art. 40c ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) - w związku z konsekwencjami
prawnymi wynikającymi z art. 48a tej ustawy.

Czytelny podpis __________________

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jest
Starosta Suski z siedzibą przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień powiatu wynikających
z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. Więcej
informacji na temat celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
starostwa oraz na stronie internetowej urzędu www.powiatsuski.pl w zakładce „ochrona danych osobowych”.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c,
g, i, j 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane
osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań
Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja
celów, o których mowa w pkt. 3. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane
na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania
wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
7. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach,
w tym profilowania;
d. przenoszenia danych osobowych;
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3 oraz przez
wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania
oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych.
do państwa trzeciego lub organizacji
11. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych
międzynarodowej.
1.

Potwierdzam zapoznanie się z informacją

…………………………………………………………………
Data, czytelny podpis

