
 

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

 

 

Starosta Drawski 

Plac E. Orzeszkowej 3 

78-500 Drawsko Pom. 

…………………………………………. 

(nazwa organu) 

 

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów 

opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych 

 

I. Dane identyfikujące wnioskodawcę:  

1. ………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa)  

2. ........................................................................................................................................... 

(adres)  

3. ........................................................................................................................................... 

(numer telefonu, adres poczty elektronicznej*) 

 

II. Informacje o dokumentach, których dotyczy wniosek: 

 

lp 

Informacje określające 

dokument (nazwa, 

przeznaczenie, obszar 

do którego odnosi się 

dokument) 

Wykonawca dokumentu 

Numer identyfikatora zgłoszenia 

prac geodezyjnych albo 

identyfikator ewidencyjny 

materiału zasobu** 

Liczba 

egzemplarzy 

dokumentu do 

uwierzytelnienia 

     

     

 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

 
 

 
 
  

                                                      
* informacja nieobowiązkowa 
** w przypadku gdy są znane 
 



                                                                                                                                                                      
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  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  119/1) –  

dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Drawsku Pomorskim, 

Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: 

powiatdrawski@powiatdrawski.pl. 

2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się można poprzez  

e-mail: iod@powiatdrawski.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z RODO w tym zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 

rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 

914 ze zm.) w celu realizacji wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac 

geodezyjnych lub kartograficznych. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w tym państwa trzecie, 

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które wnosi wnioskodawca do 

urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji. 

6. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania. 

7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie równoznaczne z brakiem realizacji wniosku, o który wnosi wnioskodawca. 

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.  

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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