
 

…….……………, dnia………………… 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dostępu do systemu WEB-Ewid 

Portal narad koordynacyjnych  

 

……………………………….………………………………….…............................................... 
(Nazwa podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu / nazwa organu) 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
      (Adres) 

Kod pocztowy………………………… miejscowość……………….……………………….…... 

NIP ……………………………………. REGON ........................................... ………………. 

Imię i Nazwisko przedstawiciela oddelegowanego do narad koordynacyjnych 

………………………………………………………………. 

tel. kontaktowy .............................   Adres poczty elektronicznej …………………………………. 

 

Imię i Nazwisko osoby zastępującej przedstawiciela oddelegowanego do narad koordynacyjnych 

………………………………………………………………. 

tel. kontaktowy .............................   Adres poczty elektronicznej …………………………………. 

 

Opcje dodatkowe : 

Dokumenty dostępowe (login i hasło) do systemu WebEwid proszę przesłać w formie 

elektronicznej (na adres e-mail użytkownika systemu wskazany we wniosku). 

 

       ………………………………………………… 
        (pieczęć i podpis osoby reprezentującej podmiot / organ) 

 

 

………………………………………..  ………………………………………………….                
(czytelny podpis użytkownika Systemu)       (czytelny podpis osoby zastępującej użytkownika Systemu) 

    

 
  Załączniki :  

1) Potwierdzenie zapoznania się z informacjami dot. przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w 

Drawsku Pomorskim. (RODO); - załącznik nr 1 

2) Zgoda na komunikację elektroniczną i przetwarzanie danych osobowych. – załącznik nr 2 

 

 

Starosta Drawski 

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 

Pl. Orzeszkowej 3 

78-500 Drawsko Pomorskie 

Sygnatura sprawy Wnioskodawcy 

…………………………………. 

GK.66….-...............................  

Wypełnia Starostwo 

 



                           Załącznik 1 

           

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH                      

W STAROSTWIE POWIATOWYM W DRAWSKU POMORSKIM 

 

 Informuje się Pana/Panią zgodnie z art. 13 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 − że: 

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

Pomorskim, 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim 

jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani 

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

przepisach o archiwizacji. 

6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pan/Pani wniosła. 

9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    O Ś W I A D C Z E N I E                        Załącznik 2 

 

I. Ja, niżej podpisana/y,  oświadczam, że znane mi są przepisy ochrony danych osobowych: 

1) 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 95/46/WE (Dz.U. UE L-119 z 2016 r.) 

2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – zwanej dalej 

„Ustawą”; 

3) ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) 

zobowiązuję się do ich przestrzegania będąc świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z 

umyślnego lub nieumyślnego  naruszenia ustaleń wynikających z tych przepisów - w tym 

umożliwienia dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

II. Wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną oraz elektroniczną formę otrzymywania 

zawiadomień związanych z  naradami koordynacyjnymi, dokumentów (w tym również 

dokumentów generowanych automatycznie w postaci elektronicznej) za pośrednictwem portalu 

lub na adres poczty elektronicznej użytkownika systemu - ze skutkiem ich doręczenia zgodnym z 

sygnaturą czasową zamieszczenia tych plików w portalu lub wysłania na podany adres poczty 

elektronicznej. 

III. Ponadto zobowiązuję się do: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym, a w szczególności zapewnienia ochrony przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, nieuzasadnionym zbieraniem,  wykorzystywaniem ich 

w celach nie związanych z realizacją obowiązków i zadań służbowych jak również nieuzasadnioną modyfikacją lub 

zniszczeniem tych danych; 

b) natychmiastowego zgłaszania przełożonemu oraz Inspektorowi Ochrony Danych (IOD) Starostwa Powiatowego w 

Drawsku Pomorskim próby lub faktu naruszenia zabezpieczenia fizycznego pomieszczenia, bezpieczeństwa zbioru 

lub systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe; 

c) do podjęcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych 

danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania; 

d) natychmiastowego zgłaszania Administratorowi Systemu zmian danych osobowych Użytkownika lub danych 

Przedsiębiorstwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa przydzielonego dostępu (przejęcie konta, brak możliwości 

zalogowania do Systemu itp.), zmiany lub braku dostępu do poczty elektronicznej itp. 

e) zachowania w tajemnicy osobistego hasła dostępu do systemu dostępowego WebEwid; 

f) wykorzystania i przetwarzania danych oraz dokumentów dostępnych w Systemie a także materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyłącznie do celów służbowych - wynikających z przepisów art. 28b, 

28ba i 28bb ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 276 z późn. 

zm.); 

g) wykorzystania i przetwarzania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wygenerowanych w 

postaci elektronicznej lub pobranych w postaci nieelektronicznej z systemu dostępowego WebEwid zgodnie z 

warunkami i zakresami uprawnień wynikających z uzyskanej licencji (o której mowa w art. 40c ustawy Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne) - w związku z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z art. 48a tej ustawy.  

IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora.  

 

Imię i nazwisko:_______________________            

Czytelny podpis ______________________    data ……………. 

 

 

 

Imię i nazwisko:_______________________            

Czytelny podpis ______________________    data ……………. 

 


