
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla Usługobiorców realizujących wniosek o udostępnianie danych i materiałów  

z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) Dz. U. UE. L 

2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., (dalej jako RODO) informujemy, że: 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach z siedzibą przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach.  

tel.: +48 32 20 91 966, e-mail: sekretariat@wodgik.katowice.pl, www.wodgik.katowice.pl 

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

 

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor 

ochrony danych - Jolanta Szostak-Wolak), można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

− poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.wodgik.katowice.pl/bip 

− e-mail: iod@wodgik.katowice.pl 

− telefonicznie: 32 60 19 808  

− listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29. 

 

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Państwa dane osobowe są niezbędne w celu realizacji wniosków:  

− Udostępnienie materiałów WZGiK na podstawie wniosku W o: 

o odpłatne udostępnienie danych na dowolne cele wszystkim podmiotom 

o nieodpłatne udostępnienie danych na cele edukacyjne, badań naukowych, prac 

rozwojowych, ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz obronności 

państwa dla podmiotów określonych w art. 40a, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

− Udostępnienie materiałów WZGiK na podstawie wniosku o udostępnienie danych 

zgromadzonych w rejestrze publicznym (nieodpłatne udostępnienie danych WZGiK na podstawie 

art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne) oraz w celu  kontaktowania się z Państwem jako Usługobiorcą w związku  

z obsługą ww. wniosków. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO w związku 

 z obowiązkiem prawnym wynikającym z poniższych przepisów: 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

− Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków  

o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania 

licencji. 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu 

udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.  

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.  

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. 

 

 

IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: 
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− Imię i nazwisko / nazwa usługobiorcy realizującego wniosek, 

− adres zamieszkania / siedziba usługobiorcy realizującego wniosek, 

− adres poczty elektronicznej, 

− numer telefonu kontaktowego, 

− REGON, 

− dane o zamówieniach. 

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Państwa 

danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  

z Administratorem Danych Osobowych przetwarzają dane osobowe na jego polecenie, w tym  

w szczególności firmy serwisujące systemy informatyczne. 

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO.  

Dane osobowe podane na potrzeby realizacji wniosków o udostępnianie danych i materiałów z 

wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą przechowywane przez niezbędny 

okres. 

Dokumenty, w których znajdują się dane osobowe wytworzone podczas realizacji w/w usług 

udostępnionych przez WODGIK w Katowicach (wniosek o udostępnienie, dokument obliczenia 

opłaty oraz licencja) będą przechowywane przez niezbędny okres wynikający z poniższych 

przepisów: 

− Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

− Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

− JRWA jednostki. 

Przez niezbędny okres rozumie się okres 5 lat od początku roku następnego, w którym 

zrealizowana został e-usługa w Portalu PZGiK. 

 

VII. PRAWA  USŁUGOBIORCÓW. 

 

Usługobiorcy, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją wniosków  

o udostępnianie danych i  materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

mają prawo żądać:  

− dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane,  

− uzyskania informacji dotyczących danych osobowych: celów przetwarzania danych, 

kategorii przetwarzanych danych, odbiorców danych oraz informacji o prawach im  

przysługujących, 

− niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

− usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, 

− usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

− przeniesienia danych, 

− ograniczenia przetwarzania danych, 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów 

prawa.  

 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH 

OSOBOWYCH. 

 

Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań 

Usługodawcy wynikających z tych przepisów. W przypadku niepodania tych danych, nie jest 

możliwa realizacja celów, o których mowa w pkt. III. 

 

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 


