
Załącznik nr 4 do Regulamin korzystania z Geoportalu Powiatu Przemyskiego 

 
 

 

STAROSTA PRZEMYSKI 
 

WNIOSEK 

o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Przemyskiego 

Zapytania komornicze 

 

Użytkownik konta – komornik sądowy: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….……………………….………… 

 

Sąd Rejonowy …………………………………………………….………………………………………………. 

 

Nazwa kancelarii ………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Adres:……………………………………..….…………………………………………….………………………

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

NIP ………………….…………... tel.: …………..…………...,  e-mail: …………….….….…………………… 

 
Login i hasło proszę przekazać: poprzez przesłanie na wskazany we wniosku  email (login) i nr telefonu 

komórkowego sms (hasło) /osobiście* 
*- niepotrzebne skreślić 
 
1. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku wątpliwości, co do stanu posiadania nieruchomości  

przez  podmioty  uwidocznione  w  bazie danych ewidencji gruntów, budynków i lokali mogę zwrócić się z 

zapytaniem w formie pisemnej. 

2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom mojego loginu i hasła do 

Geoportalu Powiatu Przemyskiego. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania z Geoportalu Powiatu Przemyskiego. 

4. Potwierdzam poprawność moich danych adresowych. 

5. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Starosty Przemyskiego o zaprzestaniu pełnienia funkcji 

komornika sądowego. 

 

 

………………,dnia…………. 

 

.…………………………………  
(podpis komornika) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu utworzenia konta w Geoportalu Powiatu 

Przemyskiego. Przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y 

o tym, że: 

- wyrażenie zgody jest dobrowolne, 

- mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, 

- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed 

jej wycofaniem. 

Przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałam/em również poinformowana/y 

o zakresie danych osobowych, które administrator będzie przetwarzał. 

 

 
 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK STAROSTWA: 
 

LOGIN: .…………………..…….…………, HASŁO:  ……………………..……………   

 

 

 

Przemyśl,dnia…………… 
 

 
 

…………………..…………....……… 
(osoba/administrator upoważniona do założenia konta) 

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Korzystanie z usług i informacji dostępnych w Geoportalu jest dobrowolne. Utworzenie konta w Geoportalu, w 

tym podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utworzenia tego konta, jest jednoznaczne z 

wyrażeniem przez osobę fizyczną, która utworzyła to konto zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez 

administratora danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

2. Administratorem danych osobowych podawanych w zakresie niezbędnym do utworzenia konta w Geoportalu, jak 

również danych osobowych niezbędnych do realizacji wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacji zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych jest Starosta 

Przemyski, pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl . 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przemyślu możliwy jest za pośrednictwem 

adresu email: inspektor_rodo@powiat.przemysl.pl 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z Geoportalu, w tym: 

1) utworzenia konta w Geoportalu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej 

RODO; 

2) realizacji wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 

realizacji zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

przepisami: 

a) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

b) ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej; 

c) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

d) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z którymi administrator ma zawarte umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Geoportalu a dla 

których dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędny do prawidłowego wykonania usług wsparcia 

technicznego lub usunięcia awarii zaistniałych w Geoportalu. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

1) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; dane osobowe mogą zostać usunięte przed cofnięciem zgody, gdy administrator 

poweźmie wiedzę, że dane te są nieaktualne; 

2) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres niezbędny do realizacji 

wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacji 

zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych; po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres 

ustalony na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 

8. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do 

przenoszenia danych. 

10. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

11. W przypadku gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie 

z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z administratorem za 

pośrednictwem adresu e-mail: inspektor_rodo@powiat.przemysl.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo 

Powiatowe w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.  

13. Podanie danych osobowych, których przetwarzanie: 

1) odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, jest dobrowolne lecz niezbędne do utworzenia konta w Geoportalu; 

2) odbywa się w związku z realizacją wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego oraz realizacją zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, jest wymogiem ustawowym, 

niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem wniosku lub 

zgłoszenia bez rozpoznania. 

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

mailto:inspektor_rodo@powiat.przemysl.pl

