WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE WebEWID
PORTAL RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Indeks: F15/ G

Utworzenie konta w systemie informatycznym WebEWID
G.6620.4.................................
..................................................................

............................, dnia........................

(Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy)

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy

WNIOSEK
o założenie konta w serwisie Web-EWID
Portal Rzeczoznawcy
Dane Użytkownika Konta :
Imię: ...................................................... Nazwisko:
..............................................
Adres zam.: .....................................................................................................................
Kod pocztowy:......................................... Miejscowość: ..............................................
tel.:
.......................................... e-mail:
..............................................
Nr uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości: ................................
Dane do wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty:
Nazwa firmy: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................
Kod pocztowy:........................................
Miejscowość: ..............................................
NIP: ..................................................... REGON:
..............................................
tel.: ..................................................... e-mail:
..............................................

□
□

właściciel firmy
pracownik firmy *

Login i hasło proszę przekazać: pocztą e-mail, odbiorę osobiście. **
* właściwe zaznaczyć, w przypadku pracownika należy dostarczyć oświadczenie Pracodawcy o jego zatrudnieniu i
zgodę na wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty
** niepotrzebne skreślić
1. Zobowiązuję się do wykorzystania danych udostępnianych przez Portal Rzeczoznawcy wyłącznie do celów
wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2018 r. poz.
2204 z późn.zm.) w zakresie szacowania nieruchomości.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego loginu i hasła do serwisu
Web-EWID pod rygorem konsekwencji formalnych (odebrania mi uprawnień do korzystania z konta w serwisie
Web-EWID) i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz użytkowania konta zgodnie z
jego przeznaczeniem.
3. Oświadczam, że informacje pozyskane drogą teletransmisji, zgodnie z art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
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Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) wykorzystam wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
4. Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o
zapoznanie się z poniższą informacją:
1) Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie
Starosta Kartuski
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
e-mail: powiat@kartuskipowiat.pl
tel.: +48 58 681 03 28; 58 685 33 43
2) Inspektor ochrony danych [IOD]:
Michalina Treder
83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 21
e-mail : iod@kartuskipowiat.pl
tel.: 534 086 656
3) Cel przetwarzania: realizacja zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ADO nie przewiduje przetwarzania
uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zadaniach poprzedzających, gdyby jednak taka
okoliczność miała miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan
odrębnie poinformowana/y.
4) ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami
organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w
sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu
poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5) ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danch osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6) ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane
osobowe.
Równocześnie ADO informuje, iż:
7) Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania
umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8) Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania uzykania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Kartuzach (art. 15
RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. "prawo do bycia zapomnianym",
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechne używanym formacie do innego
admistratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej
uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
9) ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.:
22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
5. Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 (RODO) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Kartuskiego 83 -300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1, zawartych w niniejszym wniosku, w celu założenia konta w serwisie Web-EWID
Portal Rzeczoznawcy w związku z którym dobrowolnie przekazuje moje dane osobowe.

Załącznik: kopia dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie
szacowania nieruchomości.
........................................................
(podpis użytkownika konta)
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Wypełnia pracownik Starostwa Powiatowego w Kartuzach:

LOGIN:....................................................,

HASŁO:.............................................................
.................................................................
(sprawdzono pod względem merytorycznym)
data i podpis
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