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[_] potwierdzenie czy WODGiK Katowice przetwarza dane osobowe, które mnie dotyczą 

[_] uzyskanie dostępu do moich danych osobowych 

[_] dostarczenie kopii moich danych osobowych podlegających przetwarzaniu w następującym zakresie: 

__________________________________________________ w formie: 

[_] pliku pdf. przesłanego na adres e-mail: _____________________________ 

[_] pisma przesłanego pocztą na adres: __________________________________________________ 

 

[_] sprostowanie nieprawidłowych danych, które mnie dotyczą; 

Dane, które chcę sprostować: __________________________________________________ 

__________________________________________________  

[_] uzupełnienie niekompletnych danych, które mnie dotyczą; 

Dane, które chcę uzupełnić: __________________________________________________ 

__________________________________________________  

Na potwierdzenie powyższego, do wniosku dołączam: _____________________________ 

 

Katowice, dnia ………………………………………. 

 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Katowicach 

ul. Graniczna 29 
40-017 Katowice  

 

 

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:   ……………………………………………….……………………… 

Adres zamieszkania Wnioskodawcy:  ……………………………………………….……………………… 

PESEL/REGON Wnioskodawcy1  ……………………………………………….……………………… 

Numer telefonu Wnioskodawcy  ……………………………………………….……………………… 

 

 

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2016/6791 (RODO) 

 

Wnoszę do WODGiK w Katowicach, jako administratora danych osobowych o realizację przysługujących mi 

praw2: 

PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (art. 15 RODO), poprzez: 

 

PRAWA DO SPROSTOWANIA DANYCH (art. 16 RODO), poprzez: 

 
1 REGON należy podać w przypadku, gdy z wnioskiem zwraca się osoba fizyczna przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą, w 
pozostałych przypadkach należy wpisać numer PESEL 
2 Należy postawić krzyżyk przy żądanej informacji 
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[_] usunięcie danych, które mnie dotyczą 
[_] usunięcie wszelkich łącz do upublicznionych danych osobowych, ich kopii oraz replikacji 
 
Chcę usunąć dane, które mnie dotyczą ze względu na to, że: 

[_] dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane 

[_] cofnęłam/ąłem zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

[_] wniosłam/em sprzeciw na mocy art. 21 RODO 

[_] dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem 

[_] dane osobowe muszą zostać usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z: 

__________________________________________________ 

 [_] żadne z powyższych 

 

[_] ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą 

Chcę ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, które mnie dotyczą, na podstawie tego, że: 

[_] dane osobowe są nieprawidłowe3  

[_] przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiam się ich usunięciu 

[_] potrzebuję danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

[_] wniosłam/em sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO4 

 

[_] otrzymanie danych osobowych dostarczonych przez mnie WODGiK Katowice jako administratorowi, w celu ich 

przeniesienia5  

[_] drogą elektroniczną na adres e-mail: _____________________________ 

 

[_] zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą z przyczyn: 

  

 

PRAWA DO USUNIĘCIA DANYCH (art. 17 RODO), poprzez: 

 

PRAWA DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA (art. 18 RODO), poprzez: 

 

PRAWA DO PRZENOSZENIA DANYCH (art. 20 RODO), poprzez: 

 

PRAWA DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA (art. 21 RODO), poprzez: 

 

 

 

3 Przez okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości danych. 
4 Na czas potrzebny do stwierdzenia istnienia prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 
dotyczą. 
5 Z zastrzeżeniem, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie odrębnej 
zgody lub umowy. 
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Odpowiedź na niniejszy wniosek odbiorę: 

 

osobiście po wcześniejszym poinformowaniu mnie o Państwa gotowości na numer telefonu podany we wniosku 

………………………………………. 

korespondencyjnie za pośrednictwem poczty wysłanej na mój adres zamieszkania/na adres 3 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o tym, że w przypadku żądania przesłania odpowiedzi na 

niniejszy wniosek za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, WODGiK Katowice nie ponosi 

odpowiedzialności za odebranie przesłanych danych przez osoby nieuprawnione, w szczególności: osoby 

mające upoważnienie do odbioru korespondencji kierowanej do Wnioskodawcy, osoby działające bez takiego 

upoważnienia w wyniku przekazania przesyłki osobie nieuprawnionej przez pracownika poczty lub osób 

mających dostęp do adresu email Wnioskodawcy. 

 

Wniosek należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@wodgik.katowice.pl lub poprzez platformę ePUAP - 

identyfikator podmiotu na ePUAP: WODGiKKatowice 

 

 

                                                                                          ………………………………………..   

                                   Data i podpis Wnioskodawcy    

 

 

Tożsamość Wnioskodawcy została ustalona przez osobę działającą w imieniu WODGiK Katowice., na podstawie 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. …………………………………………………………. 

Wniosek został zarejestrowany pod numerem ………………………………………. . 

 

 

 

 

………………………………………..   

Data i podpis przyjmującego wniosek 

 

 

 

 

 
 

mailto:sekretariat@wodgik.katowice.pl
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METRYKA SPOSOBU OBSŁUGI WNIOSKU: 

 

   

1. Numer wniosku ……………………………………………………………… 

2. Data wpływu wniosku ……………………………………………………………… 

3. Data przekazania wniosku ADO ……………………………………………………………… 

4. Data sporządzenia odpowiedzi ……………………………………………………………… 

5. Data poinformowania Wnioskodawcy o gotowości do przekazania odpowiedzi wraz z określeniem 

sposobem poinformowania Wnioskodawcy ……………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………......... 
 

6. Data wysłania odpowiedzi      …………………………………. 

 

7. Data odebrania odpowiedzi  przez Wnioskodawcę   …………………………………. 

 
8. Inne uwagi: 

 

…………………………………………………………………………………………………………......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………......... 

 
 


