…..…..…………..……, dnia…….…………….
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Wałbrzych, ul. Jana Matejki 2
e-mail: geodezja@um.walbrzych.pl
adres e-usług: www.gis.walbrzych.pl

WNIOSEK
o uzyskanie lub modyfikację uprawnień użytkownika konta WebEWID – Portal Interesanta:

□ Założenie konta użytkownika * □ Zmiana danych użytkownika * □ Zablokowanie użytkownika *
od dnia: □ złożenia wniosku * □ podpisania umowy*
na czas: □ nieokreślony *
□ do dnia: ………………………………………….. *
Dane wnioskodawcy (niezbędne do wystawienia DOO):
Nazwa jednostki/firmy: ……………………………………………………………………………..……………………………………..
……………………………………………………………………………..……………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kod pocztowy: …………………………………..….. , Miejscowość: ……….…………………………………………..………………
NIP: ………………………...……………….…….… , REGON: ………….………………...…………………………………………...
Telefon: …………………………….……………..… , E-mail: ………….………………...………………………………….………….
Dane użytkownika konta WebEWID – Portal Interesanta (niezbędne do założenia konta):
Imię: ………………...……….….…….. , Nazwisko: ………………....……….……….. , PESEL: …………………..……….………...
Adres: ……………………………………………………………………………………….……………………………………….…….
Kod pocztowy: ……………………………….……. . , Miejscowość: …………….……………………………………………………..
Telefon: …………………………….………….…….. , E-mail: ……………….…………...…………………………………………….
(Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: telefonicznie, poczta e-mail, osobiście, pocztą)**
1.
2.
3.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego loginu i hasła do systemu Web-EWID pod groźbą konsekwencji
formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Potwierdzam poprawność moich danych adresowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Rejestrze użytkowników systemu teleinformatycznego WebEWID zgodnie z Rozporządzeniem
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego.

………………………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

………………………………………………………….
(data i podpis użytkownika konta)

Wypełnia uprawniony pracownik ODGiK:
LOGIN***: ………………………………….
HASŁO***: ………………………………….
* - właściwą pozycję należy zaznaczyć znakiem „X”
** - właściwe podkreślić
*** - wypełnia uprawniony pracownik ODGiK

.…….……………………………………………………..
(sprawdzono pod względem merytorycznym)
(data, pieczęć i podpis uprawnionego pracownika ODGiK)

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych, informujemy że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1,
58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, tel. 74 665 51 18, um@um.walbrzych.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 664 47 80,
tel. 74 665 53 59
3.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu
geodezyjnego, na podstawie Pani/Pana zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości
realizacji ww. celu.

5.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III celu, a po tym czasie
przez okres, zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

7.

Posiada Pani/Pan: prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do
żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W razie pytań dotyczących uzupełnienia wniosku, kontakt:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
ul. Jana Matejki 2, 58-300 Wałbrzych
Podinspektor Jakub Nowak
tel. 74 64 88 536, e-mail: ja.nowak@um.walbrzych.pl

