
Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja, niżej podpisana(y) …..……………………………………………………………………... 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze 

złożonym wnioskiem o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych jest Starosta Kościański, wykonujący swoje zadania przy pomocy 

Starostwa Powiatowego w Kościanie zlokalizowanego w Kościanie przy al. Tadeusza 

Kościuszki 22,  

2) Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Starostwa Powiatowego                 

w Kościanie, zlokalizowanego w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22 pok. 119, tel. 

65 512 08 25 wew. 12 e-mail: iod@powiatkoscian.pl,  

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji wniosku, 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r.                             

Prawo geodezyjne i kartograficzne,   

5) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,  

6) okres przechowywania danych osobowych wynika z 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,   

7) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

8) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

10) w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie zapisów 

wynikających z ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

11) podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….……………., dnia ……………………………………………………………………………. 
         (miejsce)                                                               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

mailto:iod@powiatkoscian.pl

