
………………………. , dnia …………………….

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Głogowie                                          
67-200 Głogów ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21

WNIOSEK

o założenie konta w serwisie https://peug-glogow.geoportal2.pl

GEODETA KOMORNIK RZECZOZNAWCA GMINA NARADY KOORDYNACYJNE

Użytkownik konta:

Imię: ………………………………… Nazwisko: ………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………

Kod pocztowy: ………………………………… Miejscowość: ………………………………….

tel.: ………………………………… e-mail: ………………………………….

Uprawnienia1: …………………………………

Login i hasło proszę przekazać: telefonicznie, pocztą e-mail, odbiorę osobiście.* (*-niepotrzebne skreślić )
1. Zobowiązuję  się  do  zachowania  w  tajemnicy  i  nie  udostępniania  innym  osobom  mojego  loginu  i hasła  do  systemu

peug-glogow.geoportal2.pl pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże
danych oraz użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Potwierdzam poprawność moich danych adresowych. 
3. Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.
4. Oświadczam, że uzyskane dane będę wykorzystywał zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U. 2021r. poz. 1990).
5. Oświadczam, że uzyskane dane będę wykorzystywał zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U.2021.1899).
6. Oświadczam, że uzyskane dane będę wykorzystywał zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach

sądowych (Dz.U. 2021 poz. 850, 1090).

…………………………
(podpis, pieczątka użytkownika konta)

Nazwa podmiotu ubiegającego się o założenie konta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: ………………………………………. Miejscowość: ………………………………………..

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

tel.: ………………………………………. e-mail: ………………………………………..

Właściciel lub inna osoba uprawniona do reprezentowania ww. podmiotu: 
(dokument potwierdzający prawo do reprezentowania ww. podmiotu w załączeniu)

Imię: ………………………………… Nazwisko: ………………………………….

…………………………
(podpis, pieczątka właściciela lub innej osoby

uprawnionej do reprezentowania ww. podmiotu)

Login: …………………………………

…………………………
(Sprawdzono pod względem merytorycznym

data i podpis pracownika PODGiK)

1 dotyczy geodetów oraz rzeczoznawców majątkowych

https://peug-glogow.geoportal2.pl/


ZGODA

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Głogowie:

Numeru telefonu, adresu e-mail w celach kontaktowych związanych ze złożonym wnioskiem

Numeru telefonu, adresu e-mail w celu przekazania loginu i hasła

…………………………
(Data, podpis, pieczątka osoby składającej

wniosek)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informujemy
że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Głogowie; 67-200 Głogów ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21.

 W  sprawach  związanych  z  Pani/Pana  danymi  osobowymi  proszę  kontaktować  się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@glogow.org tel. +48 509 737 586

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach
kontaktowych  związanych  z  w/w  wnioskiem  a  także  w  celu  realizacji  zadań   związanych  z
prowadzeniem zasobu geodezyjnego.

 Podstawą przetwarzania  danych  osobowych  jest  art.  6  pkt  1  lit.  c  RODO –  przetwarzanie  jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie:

 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2021r. poz. 1990)
 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz. 2204)
 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771)
 Art.  6 pkt  1 lit  a RODO – Osoba, której  dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich

danych  osobowych  w  jednym lub  większej  liczbie  określonych  celów  –  zgoda  dotyczy  numeru
telefonu lub adresu e-mail.

 Odbiorca  lub  kategorie  odbiorców:  Podmioty  upoważnione  na  podstawie  zawartych  umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

 Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu lub adresu e-mail w dowolnym
momencie  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. Podanie
adresu e-mail jest niezbędne przy przywracaniu hasła do konta w serwisie Geoportal.

 Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.
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