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                                                                                                            ……………………….. 

 (miejscowość, data) 

 

Starosta Stalowowolski 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej  

ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola 

WNIOSEK 

o założenie/aktualizację konta i nadanie uprawnień do korzystania z Geoportalu Powiatu 

Stalowowolskiego znajdującego się pod adresem: https://stalowawola.geoportal2.pl w trybie chronionym 

 

Dane użytkownika konta (Wykonawcy): 

Imię:  ............................................... , Nazwisko: .....................................................................................................  

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

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

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

Przedmiot wniosku: 

 Obsługa wykonawców prac geodezyjnych 

 GEOPORTAL-Tryb chroniony 

 Dane opisowe EGIB 

 Zapytania komornicze 

 Dane RCiWN 

 Internetowe narady koordynacyjne-ZUD

Sposób przekazania logiu i hasła :  odbiór osobisty  poczta elektroniczna (e-mail) 

Oświadczenie 

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania loginu oraz hasła do systemu Geoportal Powiatu 

Stalowowolskiego pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych 

oraz użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Oświadczam, że uzyskane dane będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) 

                  Zostałem/zostałam poinformowany/a że: 

1. Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Stalowowolskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, 

usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1472 z późn. zm) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez 

Starostę Stalowowolskiego). 

2. System „Geoportal Powiatu Stalowowolskiego” udostępniony w trybie niepublicznym, rejestruje osoby, liczbę i 

zakres przeglądanych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

3. Przed wykorzystaniem materiałów zasobu innym niż wyszukiwanie i przeglądanie należy nabyć licencję na ich 

wykorzystanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) Na podstawie art. 48a ust.1 tej ustawy wykorzystanie materiałów zasobu bez 

wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności 

opłaty, za udostępnienie tych materiałów. 

 

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

(podpis użytkownika konta) 
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Klauzula informacyjna  

użytkownika Geoportalu Powiatu Stalowowolskiego znajdującego się pod adresem: 

https://stalowawola.geoportal2.pl w trybie chronionym 

 
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe  

w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl  

3. Cele przetwarzania danych osobowych:  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) jakim w tym przypadku jest weryfikacja wniosku a w przypadku jego 

pozytywnego rozpatrzenia nadanie praw dostępu do serwisu Geoportal dostępnego pod adresem 

https://stalowawola.geoportal2.pl w związku z: 

1) ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

2) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

3) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
4. Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych 

wykorzystywanych do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

5. Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. 

6. Ma Pan/i prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, z wyjątkiem: 

      przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z: 

1) prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

2) koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

3) tworzeniem i utrzymywaniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 

prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (tj. uzyskania wszelkich dostępnych informacji  

o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą)  

w zakresie wystąpień zawierających dane osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania 

administracyjnego, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw  

i wolności osób, od których dane pozyskano - zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ). 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

- https://uodo.gov.pl/ - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 

Prawa: do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia lub usunięcia danych 

osobowych mają zastosowanie tylko w wyszczególnionych w przepisach prawa przypadkach. 

7. Podanie danych wynika z obowiązku prawnego i jest konieczne do realizacji sprawy.  

8. Konsekwencje niepodania danych: brak możliwości poprawnego załatwienia sprawy. 

 

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

(podpis użytkownika konta) 
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