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WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA NA WEB-EWID
Dane użytkownika konta:
Imię

Nazwisko

Nazwa i adres instytucji / Adres zamieszkania

PESEL

Nazwa komórki organizacyjnej (dotyczy
instytucji)

telefon służbowy/ kontaktowy

Adres e-mail

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zapewnienia rozliczalności systemu informatycznego oraz pełnego
funkcjonowania usług. Niepodanie wiąże się z tym, że nie będzie możliwości nadania uprawnień zdalnego dostępu, a także uniemożliwi
udzielanie informacji, rozwiązywanie zgłoszonych problemów lub realizację przez system informatyczny usług powiadamiania o statusie
zamówień, zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz resetowania hasła do systemu.

Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: telefonicznie, poczta e-mail, osobiście, pocztą
tradycyjną /* niewłaściwe skreślić
1.

Przedmiot wniosku:

□ PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ □ ZMIANA UPRAWNIEŃ □ COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ
2.
2.1

Nazwa portalu / modułu i zakres uprawnień:

□ Rejestry IntraEwid (e-usługi dla urzędników): (moduł tylko dla podmiotów realizujących zadania publiczne –

wymagany jest stały nr IP) stały nr IP ............................................................
2.1.1. Nazwa modułu
2.1.2 Zakres uprawnień:

□ moduł EGiB

□ pełny wgląd (dane przedmiotowe i podmiotowe) do
rejestrów:

□ działek

□ budynków

□ lokali

□ budynków

□ lokali

kartotek:

□ działek

□ osób

□ wgląd bez danych podmiotowych w kartoteki:
□ działek □ budynków □ lokali
2.1.3 Oświadczenia:

□ Potwierdzam, że zakres obowiązków służbowych użytkownika wymaga dostępu do danych osobowych
gromadzonych w bazie EGiB a użytkownik posiada stosowne upoważnienia ADO do przetwarzania
danych osobowych. Zobowiązuje się do się do informowania o zmianie zakresu upoważnienia, cofnięciu
upoważnienia lub ustaniu zatrudnienia użytkownika konta.
2.1.4 Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia:
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□ Portal geodety (e-usługi dla geodetów): (dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego lub kartograficznego)
2.2.1 Dane firmy:

Pełna nazwa firmy
Adres siedziby
REGON
NIP
2.2.2 Dane geodety uprawnionego występującego w imieniu firmy:

Imię

Nazwisko

Nr uprawnień

Zakres uprawnień

2.2.3 Oświadczenia:

□ Użytkownik konta upoważniony jest w imieniu firmy do zgłaszania prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych i zaciągania zobowiązań finansowych z tym związanych.

□ Użytkownik konta występuje jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej.
2.3

□ Portal rzeczoznawcy (e-usługi dla rzeczoznawców): (portal tylko dla rzeczoznawców majątkowych)
2.3.1 Dane firmy:

Pełna nazwa firmy
Adres siedziby
REGON
NIP
2.3.2 Dane rzeczoznawcy majątkowego występującego w imieniu firmy = dane użytkownika:

Imię

Nazwisko

Nr uprawnień zawodowych

2.3.3 Oświadczenia:

□

Użytkownik konta upoważniony jest w imieniu firmy do składania zamówień na dokumenty i dane z
RCiWN, elektroniczny wgląd w dokumenty oraz zaciągania zobowiązań finansowych z tym związanych.

□

2.4
Portal komornika
egzekucyjnymi)
2.4.1 Dane firmy/instytucji:

(e-usługi dla komorników): (portal dla komorników i podmiotów będących organami

Pełna nazwa
firmy/instytucji
Adres siedziby
REGON / NIP
2.4.2 Oświadczenia:

□ Użytkownik konta upoważniony jest w imieniu firmy/instytucji do składania zamówień na dokumenty z
EGiB i zaciągania zobowiązań finansowych z tym związanych.
2.5

□ Portal interesanta (e-usługi dla każdego):
2.5.1 Dane firmy/instytucji/miejsca zamieszkania:

Pełna nazwa
firmy/instytucji
Adres siedziby/miejsca
zamieszkania
REGON / NIP
2.5.2 Oświadczenia:

□ Użytkownik konta upoważniony jest w imieniu firmy/instytucji do składania zamówień na materiały z
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumenty z EGiB i zaciągania zobowiązań finansowych z tym
związanych.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa
3; e-mail:urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300).
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76 -200 Słupsk,
pl._Zwycięstwa3, e-mail:_iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e RODO i wyłącznie
w celu założenia konta dostępowego na portalu WebEWID.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest – nie dotyczy.
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących
przepisów prawnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej
załącznik nr 1 do Rozporządzenia 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.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo
do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało
odmową realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu dla,
którego zostały zebrane.
Oświadczam, że zachowam w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia a także
zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanych: sposobów
zabezpieczenia informacji, środków teletransmisji danych, sprzętu teleinformatycznego a w
szczególności haseł, z którymi zapoznam się w związku z otrzymanymi uprawnieniami.

……………….
Data

....……………………………………
Podpis użytkownika
składającego oświadczenie

……………….
Data

....………………………………………
Podpis i pieczęć wnioskodawcy *
(Potwierdzenie tożsamości użytkownika)

* Wnioskodawcą jest upoważniona osoba (np. Prezydent, Wójt, kierownik jednostki, właściciel firmy, prezes, itp. lub inna osoba
posiadająca upoważnienie do wykonywania czynności w imieniu mocodawcy, które wówczas należy załączyć)
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