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           ………………, dnia………………… 
 

         
         Starosta Łódzki Wschodni 
         ul. Sienkiewicza 3 
         90 – 113 Łódź 
 

 
WNIOSEK 

o założenie konta w serwisie https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/ - Geoportal 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w celu dostępu w trybie chronionym do modułów: 

GEOPORTAL – tryb chroniony, „Dane RCiWN” 
 

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   

  
Wnoszę o założenie konta dla niżej wymienionych osób 

 
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……….……………………………………. E-mail: ………………………………………. 

2. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……….……………………………………. E-mail: ………………………………………. 

3. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……….……………………………………. E-mail: ………………………………………. 

1. Użytkownik konta i osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o założenie konta potwierdzają poprawność danych podanych  

we wniosku. 

2. Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego  rozporządzenia o  ochronie  danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016) użytkownik konta i osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o założenie konta wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych zawartych w rejestrze użytkowników dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz systemie OŚRODEK 

w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

 
 
 

                                                               ………………………………….. 
 

       (podpis właściciela lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania ww. podmiotu) 
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (zwanego dalej 

Rozporządzeniem) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi, z siedzibą 90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3, reprezentowane 

przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.  

2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

poprzez adres e-mail: iod@lodzkiwschodni.pl.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych związane jest z:  

a) wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;  

b) wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższych celach mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którymi mogą być:  

c) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;  

d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

4. Na podstawie zapisów Rozporządzenia, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do treści danych (art. 15);  

b) prawo do sprostowania danych (art. 16);  

c) prawo do usunięcia danych (art. 17);  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18);  

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21).  

5. W przypadku, gdy Pani/Pan wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

6. Warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym Łodzi jest podanie przez Panią/Pana danych osobowych, przy czym podanie danych jest:  

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;  

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie 

brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia.  

 
 
 

 


