…………………………, dnia…………………
Starosta Drawski
Wydział Geodezji Kartografii
i Katastru
Pl. Elizy Orzeszkowej 3a
78-500 Drawsko Pomorskie
GK.1334.........................

WNIOSEK
O założenie konta w serwisie WebEWID
Portal Interesanta
DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwa przedsiębiorstwa :…………………………………………………………..………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy………………………… miejscowość…………….……….…………………….…...
REGON/NIP …………………………………… nr tel: ..........................e-mail: ...............................
DANE UŻYTKOWNIKA KONTA (PORTAL INTERESANTA):
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………..
nr tel. ......................................................... e-mail ……………………………..…………………….
Oświadczam, że zgadzam się na elektroniczną formę otrzymywania dokumentów elektronicznych będących wynikiem obliczenia należności administracyjnych za złożone zamówienia
za pośrednictwem Portalu Interesanta. Ponadto zgadzam się na otrzymywanie dokumentów
elektronicznych, baz danych i raportów elektronicznych – będących treścią zamówienia za pośrednictwem portalu ze skutkiem ich doręczenia zgodnym z sygnaturą czasową zamieszczenia
tych plików w portalu.
…………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

ADNOTACJE URZĘDOWE:
Akceptuję / nie akceptuję
LOGIN:……………………………………………
HASŁO:…………………………………………...

…………………………….
(pieczęć i podpis przedstawiciela organu)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W DRAWSKU POMORSKIM

Na podstawie 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO):
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Drawski z siedzibą w Drawsku Pomorskim
pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie tel. 94 36 334 64
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim pod
adresem email: iod@powiatdrawski.pl
3. Cel i podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawiera poniższa tabela:
Cel

Podstawa prawna

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
- wykonanie zadania realizowanego w interesie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
art. 6 ust. 1 lit. e RODO
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U.
publicznym lub w ramach sprawowania władzy z 2020,poz.276 ze zm.)
publicznej powierzonej administratorowi,
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe Pani/Pana, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą
przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądać:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Administrator danych
osobowych
Potwierdzam zapoznanie się z informacją i oświadczam, że

zobowiązuję się do zachowania
w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom mojego osobistego loginu i hasła do Portalu
Interesanta. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
……………………………………………………………………
Data
Czytelny podpis

