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………………………………………, dnia …………………………………… 
 
 

Starosta Powiatu Szamotulskiego 
 

ul. Wojska Polskiego 4 
64-500 Szamotuły 

 
 

WNIOSEK 
o założenie konta w portalu i.Narady 

 
 

Wnioskuję o założenie konta dla osoby/osób* oddelegowanej/oddelegowanych* do udziału 
w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę Powiatu Szamotulskiego w portalu 
i.Narady, umożliwiającym koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
 
Nazwa podmiotu, organu: 

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

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

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

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

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

telefon: …….……………….………….….…………………….………….……….., e-mail: ……………….…………………….……………………………….………………. 

 
 
Rodzaj sieci uzbrojenia terenu**: 

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

(np. sieć elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna itd.) 

 
Obszar terytorialny występowania sieci uzbrojenia terenu**: 

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

(np. powiat szamotulski, gmina Szamotuły itd.) 

 
 
Personalia osoby/osób* oddelegowanej/oddelegowanych* do udziału w naradach 
koordynacyjnych: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………, telefon służbowy: ………….…………………………………… 

e-mail służbowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………, telefon służbowy: ………….…………………………………… 

e-mail służbowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………, telefon służbowy: ………….…………………………………… 

e-mail służbowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………, telefon służbowy: ………….…………………………………… 

e-mail służbowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. Potwierdzam poprawność wskazanych powyżej danych. 
2. Zobowiązuję osobę/osoby* oddelegowaną/oddelegowane* do udziału w naradach 

koordynacyjnych do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom 
swojego identyfikatora i hasła w portalu i.Narady, pod groźbą konsekwencji 
formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz 
użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Zobowiązuję osobę/osoby* oddelegowaną/oddelegowane* do udziału w naradach 
koordynacyjnych do korzystania z portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 

 
Dane dostępowe do konta osoby/osób* oddelegowanej/oddelegowanych* do udziału w naradach 
koordynacyjnych proszę przesłać na adres e-mail osoby/osób* oddelegowanej/oddelegowanych*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*

                    Niepotrzebne skreślić. 
**

              Należy wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem władającym siecią uzbrojenia terenu. 

……………………………………….….……………………… 

(podpis osoby upoważnionej) 
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Na podstawie przepisów 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) – dalej RODO, informujemy, 
że Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Starosta Powiatu Szamotulskiego z siedzibą przy 
ulicy Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. 
 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową 
iod@szamotuly.com.pl lub telefonicznie +48 695 222 665. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i prowadzenia konta klienta w portalu i.Narady. Podstawę 
prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), w szczególności art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba 
ust. 2, w zakresie doręczania zawiadomień dotyczących udziału w naradach koordynacyjnych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przetwarzają dane na podstawie umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia uprawnień i usunięcia konta klienta. Po tym okresie 
będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji przepisów prawa, lub dla zapewnienia rozliczalności. 

6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu przez Administratora posiadają prawo żądania sprostowania 
lub uzupełnienia nieprawidłowych danych, udzielenia informacji wynikających z art. 15 RODO, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów 
prawa odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie 
będą poddane profilowaniu. 


