Protokół przekazania danych dostępowych do serwisu
https://wabrzezno.geoportal2.pl
oraz warunki korzystania z usługi zgłaszania prac geodezyjnych drogą
elektroniczną.
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, zwany dalej Przekazującym, udostępnia dane dostępowe do serwisu
internetowego firmie:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane adresowe:………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanej dalej Zgłaszającym.
Niniejszy protokół przekazania upoważnia do zgłaszania prac działającego w imieniu
Zgłaszającego zgodnie z art. 42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 2052 z późn. zm.) Panią/Pana:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer uprawnień zawodowych: ……………………………………………………………………………………………
Zakres uprawnień zawodowych: …………………………………………………………………………………………….
Telefon*: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwaną/zwanego dalej Wykonawcą.
Kierownik prac geodezyjnych:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon*: ……………………………………………………., E-mail: …………………………………………………………..
Numer uprawnień zawodowych: ……………………………………………………………………………………………
Zakres uprawnień zawodowych: …………………………………………………………………………………………….
Ustala się co następuje:
1. Przekazujący udostępnia Wykonawcy możliwość korzystania z serwisu zawierającego
usługi przeglądania map w trybie chronionym, przeglądania danych Banku Osnów, zgłaszania
prac geodezyjnych, pobierania danych w celu wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych,
dokonywania opłat za czynności geodezyjne, przekazywania wyników prac geodezyjnych,
komunikację z pracownikiem ośrodka za pośrednictwem komunikatora.
2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykorzystać dostęp do systemu PODGIK
wyłącznie na użytek wykonywanych przez siebie i na rzecz Zamawiającego prac geodezyjnych
(zgodnie z przepisami Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi), bez

możliwości cesji przedmiotu umowy na osoby trzecie w tym także na rzecz innych osób
zatrudnionych przez Zgłaszającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelka jego
aktywność jest rejestrowana przez system.
3. Wykonawcy zostanie przydzielony login oraz hasło, aktywowane przez administratora
systemu. Wykonawca ma możliwość zmiany hasła. Udzielanie informacji o haśle innym
osobom (w tym także innym osobom zatrudnionym przez Zgłaszającego) jest zabronione.
Kilkukrotne wprowadzenie błędnego hasła blokuje dostęp do sytemu.
4. Przekazujący dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Wykonawcy stałego dostępu do
systemu.
5. Przekazujący nie gwarantuje kompletności materiałów. Jeżeli materiały będą
niekompletne, niezbędny będzie kontakt z PODGiK.
6. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej w systemie PODGIK
przez Wykonawcę równoważne jest zgłoszeniu pracy geodezyjnej w PODGiK i pociąga za
sobą zobowiązania finansowe Zamawiającego w stosunku do PODGiK wynikające z Prawa
Geodezyjnego.
7. Przekazujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi spowodowane
nie z winy przekazującego, obejmujące miedzy innymi przerwy w dostawie energii
elektrycznej, nieprawidłowe działanie sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu
systemu.
8. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu systemu rozumie się wszelkie działania mające
na celu usunięcie wszelkich wad i usterek w pracy systemu oraz jego konserwacje.
9. Strona przekazująca ma prawo zablokować dostęp do serwera w trybie natychmiastowym,
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego protokołu lub odmowy
zapłaty opłat wynikających z aktywności Wykonawcy w systemie PODGiK. Zablokowanie
dostępu nie oznacza rezygnacji z roszczeń z tytułu wcześniejszej aktywności w systemie
PODGiK.
10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania postanowień niniejszego
protokołu będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Przekazującego.
11. Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zgłaszającego, Wykonawcy i Przekazującego.

....................................
Pieczątka Zgłaszającego

………………………………….
Wykonawca

…………………………………
Kierownik prac geodezyjnych

Wypełnia ośrodek dokumentacji wyłącznie na swoim egzemplarzu:
Identyfikator osoby w systemie OŚRODEK: .................................................................................
Data rejestracji użytkownika dla zgłoszeń prac drogą elektroniczną: .........................................

……………………………..………….
Przekazujący

KLAUZULA INFORMACYJNA
obsługa serwisu https://wabrzezno.geoportal2.pl
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO
informujemy, że:
Administratorem Twoich Danych jest Starosta Wąbrzeski.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w
Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno,
mailowo: e-mail: starostwo@wabrzezno.pl,
telefonicznie 56 688-27-45

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych
został także powołany inspektor ochrony danych, z którym
możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres
iod@wabrzezno.pl

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c) w związku z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udostępnienia danych dostępowych
do serwisu internetowego,
2) art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz
administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej
sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu.
2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe,
telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną
podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw.
podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże
przekazanie
Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również
przez
okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) wieczysty okres przetwarzania danych osobowych,
2) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
5. Podanie Twoich danych:

6.

7.
8.

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich
danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego
zobowiązują go przepisy prawa,
2) jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

