
      WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE Web-EWID – Portal Geodety

dla WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH i KARTOGRAFICZNYCH
                                               

STAROSTA GDAŃSKI
 ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

…………………………………………
adresat wniosku

....................................

data wpływu

Dane wnioskodawcy (wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych):

Nazwa:

Adres:

REGON:

NIP*:

Telefon kontaktowy*:

Adres e-mail:

Dane użytkownika  systemu Web-EWID upoważnionego przez wykonawcę:

Imię i Nazwisko:

Nr uprawnień geodezyjnych jeżeli osoba posiada:

Zakres uprawnień geodezyjnych jeżeli osoba posiada:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail :

1.  Wnoszę o nadanie loginu i indywidualnego hasła dostepu do Protalu Geodety w systemie Web-EWID.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom mojego loginu i hasła do systemu Web-EWID pod
groźbą konsekwencji formalnych i prawnych.
3.Oświadczam,  że  zapoznałam(-łem)  się  z  klauzulą  informacyjną  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych w  Starostwie
Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. Treść klauzuli jest dostępna także na  stronie internetowej:
https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych  we wniosku danych nieobowiązujących (rubryki oznaczone*) w ramach realizacji 
niniejszego wniosku oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i przyjmowania do zasobu wyników zgłoszonych 
prac.W przypadku uiszczenia opłaty za udostępniane dane  w ramach obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w formie przelewu 
bankowego wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w  dokumencie potwierdzającym dokonanie płatności. Oświadczam,
iż jestem świadomy, iż moje dane osobowe  przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji niniejszego wniosku  oraz w procesie 
obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych,  przyjmowania do zasobu wyników wykonania zgłoszonych prac oraz  oklauzulowywania 
dokumentów powstałych w wyniku tych prac i nie będą przekazywane innym odbiorcom, a także, że przysługuje mi prawo dostępu 
do treści tych danych oraz możliwość ich aktualizowania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, pracy i technologii z dn. 2 kwietnia 2021  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz.U.UE.L.2016 poz. 119/1).
4. Oświadczam, iż uzyskane za pomocą Portalu Geodety dane, dokumenty i informacje wykorzystam tylko i wyłącznie w celu do
jakiego  zostały  pobrane  majac  na  uwadze  przepisy  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
(Dz.U.UE.L.2016 poz. 119/1).

................................................................
data i czytelny podpis wnioskującego

.......................................................................
data i czytelny podpis użytkownika konta

Uwaga!
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny ustało upoważnienie do reprezentowania wykonawcy prac geodezyjnych przez użytkownika konta
w Portalu Geodety należy złożyć wniosek o zamknięcie konta. Upoważnienie do złożenia wniosku o zamknięcie konta przysługuje
zarówno wykonawcy jak i użytkownikowi konta.
Wniosek w formie elektronicznej należy podpisać podpisem elektronicznym.


