
Wniosek o  dostęp do portalu Geo-Ośrodek 
Serwis Geodety 

Pełna nazwa firmy 

Siedziba firmy 
(kod pocztowy i nazwa miejscowości, 

ulica, nr budynku, nr lokalu) 

NIP 

REGON 

KRS 

Telefon kontaktowy 
(dane niewymagane) 

E-mail 

Osoba reprezentująca 
(Zgłaszający): Imię i Nazwisko 

Wnoszę o nadanie indywidualnego kodu rejestracyjnego, umożliwiającego zgłaszanie prac 
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie wyników zgłaszanych prac geodezyjnych drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem portalu internetowego Geo-Ośrodek Serwis Geodety, stosownie do 
zapisów art. 12 i 12a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U.2021.1990 
t.j. z późn. zm.) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz.U.2021.820) 

Oświadczam, że kod rejestracyjny oraz pozyskane drogą elektroniczną dane z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z portalu Geo-Ośrodek Katowice Serwis 
Geodety i akceptuję wszystkie wymagania i postanowienia w nim zawarte.  

…………………………………………………….. 

(data i podpis wnioskodawcy) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 
Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu; 

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu, 
b. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta w portalu Geo-Ośrodek Katowice na 
podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  tj. w związku z art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie dostawca oprogramowania – firma Sygnity S.A. z którą 

administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w portalu.  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści sowich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania. 
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
brak możliwości założenia konta w portalu Geo-Ośrodek Katowice. Podanie danych w zakresie numeru 
telefonu jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą. 

10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 


