Kazimierza Wielka dnia

WNIOSEK
o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Kazimierskiego
http://kazimierzaw.geoportal2.pl
ORYGINAŁ/KOPIA
Użytkownik konta GEOPORTAL:
Imię:
Nazwisko:
Nazwa firmy:
Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Tel.:
E-mail:
Adres Ip komputera:
Nazwa instytucji: PODGiK KAZIMIERZA WIELKA - osobiście
(Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: telefonicznie, poczta e-mail, osobiście, pocztą)

LOGIN:* ………………………………………
HASŁO:*…………………………………….... (do jednokrotnego logowania w celu zmiany
hasła na znane tylko użytkownikowi)
1.
2.
3.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego loginu i hasła do systemu
GEOPORTAL Powiatu Kazimierskiego pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z
nieuprawnionego użycia tychże danych oraz użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Potwierdzam poprawność moich danych adresowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.), tzw. "RODO" w Rejestrze użytkowników dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego
przez Powiat Kazimierski.

.………………………………………
(podpis użytkownika konta)

.………………………………………
(Sprawdzono pod względem merytorycznym)
(data i podpis pracownika PODGiK)

* - wypełnia Pracownik Ośrodka Dokumentacji

Wypełnia geodeta zgłaszający prace geodezyjne:
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy: …………………………., Miejscowość: ……………………………………
NIP: …………………………………….., REGON: ………………………………………..
Tel.: ……………………………………..., e-mail: ………………………………………….
Geodeta uprawniony występujący w imieniu w/w firmy:
Imię: ……………………………, Nazwisko: ……...…………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………...
Kod pocztowy……………………………., Miejscowość: …………………………………….
Nr uprawnień: ……………………………, Zakres uprawnień: ………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną na podstawie art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.), tzw.
"RODO".
…………………………...
Podpis geodety uprawnionego

