
Koło ,  dn. ….. .  …. . ……...

Starosta Kolski

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 Koło

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Wniosek o umożliwienie udziału w naradach koordynacyjnych z wykorzystaniem

środków komunikacji elektronicznej oraz utworzenie dostępu i założenie konta w

aplikacji GEO-INFO i.Projektant* / Geo-Info i.Narady*

Zgodnie  z  art.  7d  ust.  2  ustawy  Prawo  Geodezyjne  i  Kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989  r.

(Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19) oraz zapisów tej ustawy (tj.: art. 28b ust. 10, art. 28bb ust. 1)

dopuszczających możliwość stosowania w naradach koordynacyjnych środków komunikacji elektronicznej

wnoszę  o  umożliwienie  korzystania  z  takich  środków  w  ramach  systemu  informatycznego  Geo-Info

i.Projektant*  /  Geo-Info  i.Narady*  funkcjonującego  w  Starostwie  Powiatowym  w  Kole  naszemu

przedstawicielowi : …………...…...…... ……………...……..., nr telefonu: ……………………….. .

Jednocześnie  wyrażamy  zgodę  na  prowadzenie  korespondencji  we  wnioskowanych  sprawach

jedynie  za  pośrednictwem  systemu  informatycznego.  Przyjmujemy  także  do  wiadomości,  że  datą

doręczenia dokumentów elektronicznych są daty i godziny wysyłania informacji e-mailowej o pojawieniu

się  tych  dokumentów  w  systemie  informatycznym.  Stosownym  adresem  e-mail  dla  naszego

przedstawiciela jest: ……………………………………………………………………….. .

Podpis przedstawiciela 



* Niepotrzebne skreślić,  Geo-Info i.Projektant (obsługa składania  wniosków o skoordynowanie sieci 

uzbrojenia terenu) ;  Geo-Info i.Narady ( obsługa podmiotów /gestorów uczestników narad, opiniowanie)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 roku 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. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza

21/23, 62-600 Koło, reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego.

Inspektor ochrony danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego

w Starostwie Powiatowym w Kole: telefon kontaktowy: 632617809 (w godzinach pracy

urzędu); adres poczty elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl;

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia dostępu do modułu GEO-INFO i.Projektant/i.Narady. Podstawą prawną ich przetwarzania

będzie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione firmie 

Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27 zapewniającej właściwe funkcjonowanie udostępnianego modułu 

GEO-INFO i.Projektant.

Przechowywanie danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania dostępu do modułu GEO-INFO i.Projektant/i.Narady,

a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie 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.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych, osobie której te dane dotyczą przysługuje:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależniona jest możliwość uzyskania dostępu do modułu GEO-INFO 

i.Projektant.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji .

Podejmowane w związku z przetwarzaniem danych decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

………………………………………………………


