
         ………………..……., dnia ................................... 
1.   ZAMAWIAJĄCY *                                                     (miejscowość) 

                                                     
 

 
 

 

..............................................................  
                      (imię i nazwisko)   
        

..............................................................                                    GN-I- ….. .6620.2. ….… .20….    
                 (adres zamieszkania) 
 

 

.............................................................. 
                     (numer telefonu)        

 

2.   Z URZĘDU* 
 

* niepotrzebne  skreślić 

 

STAROSTWO POWIATOWE w JAŚLE 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 

38-200 Jasło, ul. Rynek 18 

 

 

ZAMÓWIENIE 

na wykonanie wykazu zmian 
 

 

Do dokumentu  własności:  ................................................................................... 

 

.....................................................................................................................................  

 

działki ewid. nr .......................................................................................................... 

 

.....................................................................................................................................  

 

obręb ......................................................gmina.........................................................  

 

 
 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

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

                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Wpłynęło dnia .........................................   Odbiór dnia ......................................... 
 

Wykonano dnia …...................................   ……..................................................... 

                         (podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku z zakresu obsługi ewidencji gruntów 

i budynków, w tym: 

1. aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie podmiotowym, 

2. aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym, 

3. sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych do dokumentów własności,  

4. udzielenia informacji o danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków 

konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych. 

 

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 Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków; 

- ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (dodatkowo dla pkt. 3). 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: strony postępowania, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa (dodatkowo dla pkt. 1 i 2) oraz podmioty świadczące 

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

danych. 

 

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią 

archiwalną BE10 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. Nie planuje się usunięcia danych wprowadzonych do operatu ewidencji 

gruntów i budynków (w przypadku pkt. 1 i 2). 

 

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 wymogiem ustawowym (w przypadku pkt. 1 i 2), co wynika z ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne; 

- jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku. 

 

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”. 

 
 


