, dnia ……………………………………

………………………………………

Starosta Powiatu Szamotulskiego
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

WNIOSEK
o założenie konta w portalu i.Rzeczoznawca
Wnioskuję o założenie konta w portalu internetowym, o którym mowa w § 19 ust. 1
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183)
umożliwiającego udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w zakresie danych z bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości, a także wglądu do
zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących
podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.
Usługobiorca (użytkownik konta w portalu i.Rzeczoznawca):
Rzeczoznawca majątkowy:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
Numer uprawnień: ……….…….…………….……………….………………………………………………………………………………………….……………….……….
Nazwa firmy (instytucji):
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

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

NIP: …………….……………………………………………….……………….……., REGON: ………………………………………….……………………………………
Telefon: …….………………………….….…………………….………….………., E-mail: …………………………………….………………………………………………

1. Potwierdzam poprawność moich danych adresowych.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom swojego
identyfikatora i hasła w portalu i.Rzeczoznawca, pod groźbą konsekwencji formalnych
i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz użytkowania
konta zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Wyrażam zgodę na:
− przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatu Szamotulskiego, w celu
założenia i prowadzenia konta klienta w portalu i.Rzeczoznawca oraz realizacji

wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego za pomocą środków teleinformatycznych,
− świadczenie usług drogą elektroniczną w celu komunikacji związanej z obsługą konta
klienta oraz realizacji wniosków złożonych za pośrednictwem portalu
i.Rzeczoznawca.
Dane dostępowe do konta proszę przesłać na adres e-mail wskazany we wniosku.

……………………………………….….………………………

(podpis rzeczoznawcy/właściciela firmy)

Klauzula informacyjna – RODO
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz.
UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanym dalej „RODO”, Starostwo Powiatu Szamotulskiego informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu i.Rzeczoznawca jest Starosta Powiatu
Szamotulskiego, mający siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – funkcję tę pełni Pani Renata Promis,
e-mail: iod@szamotuly.com.pl, telefon +48 695 222 665,
3) dane osobowe w portalu i.Rzeczoznawca są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w celu udostępnienia danych
z bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą środków teleinformatycznych oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielonej zgody), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na
portalu i.Rzeczoznawca,
4) dane osobowe podane na wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu założenia i prowadzenia konta
dostępowego w portalu i.Rzeczoznawca, do czasu ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie,
5) dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa,
lub dochodzenia roszczeń,
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, w tym podmiotom
publicznym na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, lub na podstawie umowy
powierzenia,
7) posiada Pani/Pan prawo:
a) żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych,
b) udzielenia informacji wynikających z art. 15 RODO,
c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) żądania ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO,
e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku w celu założenia konta na
portalu i.Rzeczoznawca w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
8) powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących się do
przetwarzania i ochrony danych osobowych,
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego,
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu i nie będą poddane profilowaniu.

