Załącznik do Zarządzenia nr 72/2019 Starosty Suskiego z dnia 16 października 2019 roku
Regulamin korzystania z Geoportalu Powiatu Suskiego
§1
Definicje szczegółowe
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Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Suskiego, zwany dalej
„Geoportalem” - utworzony i utrzymywany jest przez Starostę Suskiego, jako punkt dostępu do
usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze
informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 519 z późn. zm.), w zakresie baz danych:
1) Ewidencji Gruntów i Budynków (katastru nieruchomości);
2) Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości;
3) szczegółowych osnów geodezyjnych;
4) Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu;
5) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
6) Narad Koordynacyjnych
prowadzonych przez Starostę Suskiego odnoszące się do terytorium Powiatu Suskiego. Geoportal
dostępny jest pod adresem internetowym http://powiatsuski.geoportal2.pl.
Część publiczna Geoportalu - usługi i informacje dostępne bezpłatnie dla wszystkich
zainteresowanych, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
Część niepubliczna Geoportalu - usługi i informacje dostępne bezpłatnie lub odpłatnie
Użytkownikom autoryzowanym i Organom administracji, w zakresie i na zasadach wynikających
z obowiązujących przepisów i określonych w niniejszym Regulaminie.
Infrastruktura informacji przestrzennej Powiatu Suskiego, zwana dalej infrastrukturą
informacji przestrzennej - opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich
usługi, środki techniczne, procesy i procedury. Obejmuje występujące w postaci elektronicznej
zbiory danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Suskiego odnoszące się
do terytorium Powiatu Suskiego lub z nim powiązane.
Dane przestrzenne - dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia
lub obszaru geograficznego, które stanowią powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
prowadzony przez Starostę Suskiego za pomocą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Usługi danych przestrzennych - usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy
użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych
przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny, ze względu na wspólne cechy, zestaw danych
przestrzennych.
Metadane infrastruktury informacji przestrzennej - informacje, które opisują zbiory danych
przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i
używanie tych danych i usług.
Właściciel Geoportalu - Starosta Suski, który tworzy i utrzymuje Geoportal.
Administrator Geoportalu - osoba upoważniona przez Starostę Suskiego do zarządzania
Geoportalem.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej korzystająca z części publicznej Geoportalu lub zamawiająca materiały
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą Geoportalu.
Użytkownik autoryzowany - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca indywidualne konto na Geoportalu, utworzone
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w procesie rejestracji przez administratora.
Organ administracji - organ administracji rządowej, organ jednostki samorządu terytorialnego
lub inny podmiot, powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień
do wykonywania zadań publicznych.

§2
Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Geoportalu
przez Użytkowników, Użytkowników autoryzowanych oraz Organy administracji.
Użytkownik, Użytkownik autoryzowany oraz Organ administracji jest zobowiązany
do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Geoportalu.
Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem
Użytkownika, Użytkownika autoryzowanego oraz Organu administracji, z jego rozumieniem
i akceptacją.
Użytkownik, Użytkownik autoryzowany oraz Organ administracji zobowiązuje się do
korzystania z Geoportalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i
obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Wszelka aktywność Użytkownika, Użytkownika autoryzowanego oraz Organu administracji jest
rejestrowana.
Dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych określają następujące przepisy:
1) art. 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 40f ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725);
2) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o
infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1472);
3) art. 15 ustawy z dnia 17 luty 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700).
W związku z nieutworzonymi w pełnym zakresie bazami danych:
1) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
2) szczegółowych osnów geodezyjnych;
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
Starosta Suski prowadzi mapę zasadniczą w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie
danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 roku.
§3
Rodzaje i zakres świadczonych usług
Usługi danych przestrzennych udostępnione w Geoportalu polegają na:
1) usłudze wyszukiwania (CSW) - umożliwiającej wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych
przestrzennych, na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz
wyświetlanie zawartości metadanych;
2) usłudze przeglądania (WMS) - umożliwiającej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i
pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz
wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
3) usługa pobierania (WFS) - umożliwiającej pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz,
gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
Dostęp do usługi wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.
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§4
Ogólne warunki korzystania z Geoportalu
Prezentowane w części publicznej Geoportalu dane ewidencji gruntów i budynków mają
wyłącznie charakter podglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej
identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków. Generowane
z Geoportalu wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.
Kopiowanie i publikowanie ww. danych bez zgody Starosty Suskiego jest zabronione.
Dostęp do zbiorów danych przestrzennych, prezentowanych w części niepublicznej Geoportalu,
Organom administracji i Użytkownikom autoryzowanym udostępnia się na wniosek.
Organ administracji oraz Użytkownik autoryzowany, któremu udostępniono dostęp do zbiorów
danych przestrzennych, prezentowanych w części niepublicznej Geoportalu, jest zobowiązany
posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę dostępu do ww.
zbiorów przez osoby nieupoważnione oraz przed wykorzystaniem niezgodnym z celem,
dla którego został uzyskany.
Organ administracji oraz Użytkownik autoryzowany, niezwłocznie zawiadomi Starostę Suskiego
o wystąpieniu jakichkolwiek zmian związanych z udostępnieniem dostępu do zbiorów danych
przestrzennych.
Udzielanie informacji o haśle innym osobom jest zabronione. Kilkukrotne wprowadzenie
błędnego hasła blokuje dostęp do sytemu.
§5
Warunki udostępniania materiałów
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Geoportal Użytkownikom
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie
z art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest odpłatne.
Odpłatność za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
reguluje art. 40d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W celu uzyskania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
przez Geoportal należy założyć konto. Założenie konta jest bezpłatne. Użytkownik wypełnienia
elektroniczny formularz, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.
Na wskazany e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia materiałów zasobu geodezyjnego
i kartograficznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawianie Dokumentu
Obliczenia Opłaty, określonego w art. 40e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokument
Obliczenia Opłaty wystawiony w postaci elektronicznej i generowany z systemu
teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
Uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu określa
licencja określona w art. 40c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Licencja wystawiona
w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający
jej wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
Materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być:
1) pobierane automatycznie przez Geoportal;
2) odbierane osobiście w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
3) wysyłane pod wskazany adres za opłatą (art. 40b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Za wyjątkiem postanowień wynikających z otrzymanej licencji Użytkownik, Użytkownik
autoryzowany oraz Organ administracji nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać
lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geoportalu, w całości
bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach
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§6
Warunki korzystania z danych i usług przez Organ administracyjny
Dla Organów administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych,
dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny, przy czym dane te mogą być
wykorzystane wyłącznie przez Organ administracji, któremu zostały udostępnione.
Dla podmiotów realizującym zadania publiczne, zakres i termin dostępu do zbiorów danych
przestrzennych, wynika z dokumentów, potwierdzających realizację tych zadań.
Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i
trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29).
Dostęp do zbiorów danych przestrzennych Organom administracji udostępnia się na wniosek,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do ww. wniosku należy
dołączyć listę osób (imię i nazwisko, służbowy email, PESEL), które są uprawnione przez Organ
administracji do wykorzystania dostępu do zbiorów danych przestrzennych w związku z
realizacją zadań publicznych. W ww. wniosku należy podać adres zewnętrzny IPv4 i/lub IPv6
Organu administracji.
§7
Warunki korzystania z danych i usług przez
podmioty wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne
Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, spełniający warunki art. 11 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, w zakresie zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i
kartograficznych na wniosek ma możliwość:
1) dostępu do zbiorów bazy: szczegółowych osnów geodezyjnych, ewidencji gruntów i
budynków (dane przedmiotowe), mapy zasadniczej w postaci rastrowej uzupełnianej
systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia
2014 roku;
2) internetowego zgłaszania ww. prac;
3) pobierania danych niezbędnych do wykonania ww. prac;
4) wnoszenia należnych opłat drogą internetową za udostępnione dane i za uwierzytelnienie
materiałów.
Wzór wniosku wymieniony w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego załączenia, powinien
być skierowany do Starosty Suskiego (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b) .
Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej w Geoportalu przez
Wykonawcę równoważne jest zgłoszeniu pracy geodezyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
§8
Warunki korzystania z danych i usług przez rzeczoznawców majątkowych
Rzeczoznawca majątkowy w związku z wykonywaniem wyceny nieruchomości na wniosek ma
możliwość dostępu do zbiorów bazy rejestru cen i wartości (RCWiN).
Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr2 do regulaminu.
Wniosek powinien być złożony do Starosty Suskiego (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b)
§9
Warunki korzystania z danych i usług przez Komorników sądowych
Komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne, na wniosek ma możliwość dostępu do
modułu zapytań komorniczych o właściciela nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów.
Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i
powinien być skierowany do Starosty Suskiego (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b).
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§10
Warunki techniczne korzystania z danych i usług
W celu prawidłowego korzystania z Geoportalu wymagane jest:
1) połączenie z siecią Internet;
2) urządzenie pozwalające na dostęp do sieci internetowej wraz z oprogramowaniem służącym
do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki cookies oraz Java Script;
3) konto e-email w przypadku udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
Podczas korzystania z Geoportalu zabronione jest korzystanie ze złośliwego oprogramowania.

§11
Prawa autorskie
Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art.
4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty
normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane
opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe."
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§12
Dane osobowe
Rejestracja konta Użytkownika, Użytkownika autoryzowanego oraz Organu administracji jest
równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych przez Administratora Danych, którym jest
Starosta Suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelna 5b.
Rejestracja Użytkownika, Użytkownika autoryzowanego oraz Organu administracji ma charakter
jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta, zebrania statystyk
odwiedzin i późniejszego zalogowania.
W czasie procesu rejestracji Użytkownik definiuje login i hasło wykorzystywane później w
procesie logowania.
Organom administracji i Użytkownikom autoryzowanym zostanie przydzielony login oraz hasło,
aktywowane przez administratora Geoportalu, które należy zmienić po pierwszym dostępie.
Dane osobowe Użytkownika, Użytkownika autoryzowanego oraz Organu administracyjnego będą
przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Geoportalu, w tym realizacji wniosków
o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacji
zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych. Dane te nie będą ujawniane osobom trzecim.
Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa
Informacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Użytkownik, Użytkownik autoryzowany oraz Organ administracji, za pośrednictwem Geoportalu,
ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: bib@powiatsuski.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 34-200 Sucha
Beskidzka, ul. Kościelna 5b
Osoby składające wniosek o dostęp do geoportalu każdorazowo podpisują oświadczenie z zakresu
ochrony danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
Osoby, które złożyły wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego bądź dokonały zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych nie mogą
żądać usunięcia danych osobowych.
§13
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie,
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utrwalenie i wydrukowanie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego
prawa, w tym w szczególności ustawy: Prawo geodezyjne i kartograficzne, o infrastrukturze
informacji przestrzennej, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks cywilny.
Właściciel Geoportalu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu z przyczyn
niezależnych od niego.
Właściciel Geoportalu ze względów technicznych, bezpieczeństwa, oraz z powodu jakichkolwiek
innych przyczyn niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Geoportalu na
okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
właściciel Geoportalu nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Geoportalem, jego
użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami,
defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub
systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników,
Użytkowników autoryzowanych oraz Organy administracji.
Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany
obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Geoportalu.
Geoportal, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez
strony trzecie.
Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik, Użytkownik autoryzowany oraz
Organ administracji korzysta na własne ryzyko. Właściciel Geoportalu nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do
których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy Geoportal.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu korzystanie z Geoportalu
Sucha Beskidzka, dnia ……………………….

…………………………………………………….
Imię i nazwisko

……………………………………………………
(pełna nazwa podmiotu)

Wniosek o przyznanie dostępu
do systemu informatycznego (GEOPORTAL SUSKI)
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Użytkownik autoryzowany/Organ administracji konta GEOPORTAL SUSKI:
Imię: …………………………, Nazwisko: …………………………… PESEL: ……………..
adres: …………………………………………………………………………………………...
Kod pocztowy:…………………………., miejscowość: ………………………………………
Tel.: ……………………………………...,

E-mail: …………………………………………...

nazwa instytucji/firmy: ……………………………………………………………………………….
(Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: telefonicznie, poczta e-mail, osobiście, pocztą)
Dostęp ma być przyznany*:
a) na okres od ……………………….. do …………………….
b) bezterminowo
W celu …..…………………………………………………………………………………
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………
Adres IP:*.............................................

(nazwa firmy, instytucji)

LOGIN:** ………………………………………
HASŁO:**……………………………………....
*-Proszę uzupełnić w przypadku ograniczenia logowania do systemu. Obowiązkowo dla
Organów administracji.
**-wypełnia Pracownik Ośrodka Dokumentacji Właściciela Geoportalu

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego
loginu i hasła do systemu Geoportal suski 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. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umożliwienia
korzystania z Geoportalu.

4. Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem dotyczącym korzystania z Geoportalu powiatu
suskiego.
5. Oświadczam, że spełniam warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do
uzyskania dostępu do geoportalu powiatu suskiego.

Czytelny podpis wnioskodawcy: ..........................................
Zobowiązuje się, że dostęp do zbiorów znajdujących się w geoportalu powiatu suskiego, wykorzystany
zostanie wyłącznie w zakresie zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. ***

Czytelny podpis wnioskodawcy: ..........................................

***-Dotyczy Wykonawców prac geodezyjnych

ZAŁĄCZNIK nr 2 do regulaminu korzystanie z Geoportalu
Sucha Beskidzka, dnia ……………………….

…………………………………………………….
Imię i nazwisko

……………………………………………………
(pełna nazwa podmiotu)

Wniosek o przyznanie dostępu
do systemu informatycznego (GEOPORTAL SUSKI)
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
dla Rzeczoznawców
Użytkownik autoryzowany konta GEOPORTAL SUSKI:
Imię: …………………………, Nazwisko: …………………………… PESEL: ……………..
adres: ……………………………………………nr. uprawnień zawodowych………………...
Kod pocztowy:…………………………., miejscowość: ………………………………………
Tel.: ……………………………………...,

E-mail: …………………………………………...

nazwa instytucji/firmy: ……………………………………………………………………………….
(Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: telefonicznie, poczta e-mail, osobiście, pocztą)
Dostęp ma być przyznany*:
c) na okres od ……………………….. do …………………….
d) bezterminowo
W celu …..…………………………………………………………………………………
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………
(nazwa firmy)

LOGIN:* ………………………………………
HASŁO:*……………………………………....
*-wypełnia Pracownik Ośrodka Dokumentacji Właściciela Geoportalu

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego loginu
i hasła do systemu Geoportal suski 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. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umożliwienia korzystania
z Geoportalu.

4. Zobowiązuje się że dostęp do wnioskowanych zbioru danych RCWiN wykorzystany zostanie wyłącznie,
w zakresie wyceny nieruchomości.
5. Oświadczam, że spełniam warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do
uzyskania dostępu do zbiorów RCiWN.
Czytelny podpis wnioskodawcy: ..........................................

ZAŁĄCZNIK nr 3 do regulaminu korzystanie z Geoportalu
Sucha Beskidzka, dnia ……………………….

…………………………………………………….
Imię i nazwisko

……………………………………………………
(pełna nazwa podmiotu)

Wniosek o przyznanie dostępu
do systemu informatycznego (GEOPORTAL SUSKI)
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
dla Komorników
Użytkownik autoryzowany konta GEOPORTAL SUSKI:
Imię: …………………………, Nazwisko: ………………………… ……………..
adres: ……………………………………………………………………….………………...
Kod pocztowy:…………………………., miejscowość: ………………………………………
Tel.: ……………………………………...,

E-mail: …………………………………………...

nazwa instytucji/firmy: ……………………………………………………………………………….
(Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: telefonicznie, poczta e-mail, osobiście, pocztą)
Dostęp ma być przyznany*:
e) na okres od ……………………….. do …………………….
f) bezterminowo
W celu …..…………………………………………………………………………………
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………
Adres IP:.............................................

LOGIN:* ………………………………………
HASŁO:*……………………………………....
*-wypełnia Pracownik Ośrodka Dokumentacji Właściciela Geoportalu
1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego
loginu i hasła do systemu Geoportal suski 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. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umożliwienia
korzystania z Geoportalu.

4. Zobowiązuje się że dostęp do modułu komorniczego zostanie wykorzystany wyłącznie w zakresie
czynności egzekucyjnych.
5. Oświadczam, że spełniam warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do
uzyskania dostępu do modułu komorniczego.
Czytelny podpis wnioskodawcy: ..........................................

ZAŁĄCZNIK nr 4 do regulaminu korzystanie z Geoportalu

OŚWIADCZENIE
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 2018 r. poz. 1000 z
późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”
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. 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 Inspektorowi Ochrony Danych (IOD) Starostwa Powiatowego w
Suchej Beskidzkiej (pod adresem email: bip@powiatsuski.pl lub kierując korespondencje na adres
siedziby Starostwa) 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) zachowania niejawności wszelkich informacji dotyczących zabezpieczeń systemu
dostępowego GEOPORTAL SUSKI, a także oprogramowania i urządzeń związanych z
funkcjonowaniem tego systemu dostępowego;
e) zachowania w tajemnicy osobistego hasła dostępu do systemu dostępowego GEOPORTAL
SUSKI;
f) wykorzystania i przetwarzania danych oraz dokumentów ewidencji gruntów i budynków,
a także państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyłącznie do celów służbowych
- wynikających z przepisów art. 40a, ust. 2, pkt. 1 i pkt. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz aktów
wykonawczych do w/w ustawy;
g) wykorzystania i przetwarzania danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego wygenerowanych w postaci elektronicznej lub pobranych w postaci
nieelektronicznej z systemu dostępowego GEOPORTAL SUSKI 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.

Czytelny podpis __________________

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1,
dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującym
Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Beskidzkiej jest Starosta Suski z siedzibą przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, zwany dalej
Administratorem.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień powiatu
wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra
publicznego. Więcej informacji na temat celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w
Biuletynie Informacji Publicznej starostwa oraz na stronie internetowej urzędu www.powiatsuski.pl w
zakładce „ochrona danych osobowych”.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2
lit. a, b, c, g, i, j 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wraz z
rozporządzeniami wykonawczymi.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator
udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom
kontrolnym.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań
Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest
realizacja celów, o których mowa w pkt. 3. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek
dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowania;
d. przenoszenia danych osobowych;
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3
oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich
archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Potwierdzam zapoznanie się z informacją
…………………………………………………………………
Data, czytelny podpis

