1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG

Formularz

P6
q
q
q
q
q

Pełny zbiór danych
Zbiór danych bez obserwacji
Wykaz współrzędnych i wysokości punktów
Opisy topograficzne
Mapa lub szkic przeglądowy

Rodzaj osnowy:
q pozioma

q

wysokościowa

Układ odniesienia:
q PL-ETRF89
q PL-ETRF2000
Układ wysokościowy:
PL-KRON86-NH
PL-EVRF2007-NH
Inny: ………….

q
q
q

Układ współrzędnych:
q XYZ
q GRS80h
q GRS80H
q PL-1992
q PL-2000
q 1965.

Dodatkowe wyjaśnienia:

2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem lub punkty osnowy geodezyjnej

q
q
q
q

jednostki podziału terytorialnego
wykaz godeł arkuszy map
wykaz identyfikatorów punktów osnowy geodezyjnej
obszar określony na załączniku graficznym

Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współrzędnych:
q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
Współrzędne poligonu w układzie współrzędnych:
q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

WNIOSKODAWCA

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1
Przypis:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było
zamieścić w formularzu.

RODO - Kaluzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Przemyślu:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Przemyski, mający siedzibę w Przemyślu przy Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl,
Nr tel. 166785054, 55 , 56, adres e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl.
2. Złożenie przez Panią/Pana wniosku powoduje, że dane osobowe podane przez Panią/Pana we wniosku, np. imię i nazwisko, adres zostają
wprowadzone do zbioru Rejestr wniosków, prowadzonym przez Starostę Przemyskiego.
3. W Starostwie Powiatowym w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod adresem
Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, bądź e-mail: inspektor_rodo@powiat.przemysl.pl.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Staroście Przemyskiemu, zgodnie
z art. 6, art. 9, oraz art. 10 RODO.
5. Pozostałe, szczegółowe informacje kierowane do Pani/Pana w ramach realizacji obowiązku informacyjnego związanego z Pani/Pana wnioskiem,
można uzyskać w pok. 92.

