
……………………, dnia………………… 
                                                                                                                                                   (miejscowość)                                       (data) 

 

 
 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Jaśle 
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 
 

 
WNIOSEK 

o założenie konta w serwisie WebEWID – Portal Geodety 
 

Dane firmy (wykonawcy prac geodezyjnych): 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………..……… 

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

adres: ……………………………………………………………………………………..………………….…. 

kod pocztowy: ………………………….,   miejscowość: …………………………………………….….…… 

NIP: ……………………………………..,  REGON: ………………………………………………...…..….. 

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

 

Dane użytkownika konta Portalu Geodety: 

 

imię: ………………………………,  nazwisko: ………………………………………………………………. 

adres:*………………………………………………………………………………………………………...... 

kod pocztowy:*………………………., miejscowość:* ……………………………………………….……… 

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

nazwa firmy:……………………………………………………………………………..……………………... 

(Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: telefonicznie, poczta e-mail, osobiście, pocztą) 

 

 telefonicznie   pocztą e-mail  osobiście  pocztą 

 

Oświadczenie użytkownika konta 

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego loginu  i hasła do systemu WebEwid – 

Portal Geodety pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz 

użytkowania konta niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Potwierdzam poprawność moich danych. 

3. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
 

 

.……………………………………………     …………………..…………………... 
(podpis użytkownika konta)       (podpis właściciela firmy) 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym **             Wyrażam zgodę/ odmawiam** 

 

 

 

.……………………………………………………..…. 
        (data i podpis pracownika ODGiK) 

 

 

 

 ………………………………………………………… 
           (data i podpis Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości) 

 

LOGIN:** ……………………………………… 

Data nadania loginu i hasła:**……………………………………....  
 

 

* proszę podać dane kontaktowe, jeżeli wskazano sposób przekazania hasła: telefonicznie, pocztą e-mail lub pocztą  

** wypełnia Pracownik ODGiK w Jaśle 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku o założenie konta w serwisie e-usług publicznych w celu 

pozyskania danych PZGiK konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych jako użytkowników 

kont oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających prace geodezyjne, 

rzeczoznawców majątkowych, komorników). 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło. 

 

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, 

e mail: iod@powiat.jaslo.pl. 

 

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który 

wynika z: 

-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne; 

-  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie  organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby, których dane dotyczą oraz podmioty świadczące 

usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych. 

 

Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od usunięcia konta, z wyłączeniem imienia 

i nazwiska oraz loginu i dat nadania uprawnień, które nie będą usuwane jako część rejestru upoważnień. 

 

Posiadają Państwo następujące prawa: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO, 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO, 

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku (uzyskania dostępu do 

systemu). 

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, 

w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”. 

 

 


