
Klauzula informacyjna dla  

- korzystających z usług elektronicznych -  

klientów realizujących wniosek o udostępnienie materiałów z WZGIK   

(Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego) . 

Zgodnie 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) - dalej „RODO”, niniejszym informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

I. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, dalej WODGiK, z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Granicznej 29. Kontakt telefoniczny do jednostki: 32 209 19 66, e-mail: 

sekretariat@wodgik.katowice.pl, www.wodgik.katowice.pl  

II. Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

w następujący sposób: 

− z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ESP - dostępnej na stronie: 

www.wodgik.katowice.pl/bip  

− przez e-mail: iod@wodgik.katowice.pl 

− telefonicznie: 32 601 98 22  

− listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

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

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Państwa dane osobowe są niezbędne w celu realizacji wniosków:  

A) udostępnienia materiałów WZGiK na podstawie wniosku „W”:  

1) o odpłatne udostępnienie danych na dowolne cele wszystkim podmiotom  

2) 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;  

B) udostępnienia 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 w związku z obsługą ww. wniosków.  
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Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w 

związku z art. 40-40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

w tym wydanym z delegacji art. 40 ust. 8 tej ustawy – Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporządzenia 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 . 

W przypadku korzystania z usług elektronicznych Portalu PZGiK (Portalu wojewódzkiej 

części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego) prowadzonego przez 

WODGiK, wnioskodawca zakłada  i dysponuje indywidualną elektroniczną skrzynką 

kontaktową, za pomocą której dokonuje zamówień oraz innych czynności związanych 

z zakupem i udostępnieniem materiałów zasobu. Dane osobowe podawane przy 

zakładaniu tej skrzynki są tożsame z danymi niezbędnymi do złożenia wniosku, 

obliczenia opłaty i wydania licencji, a podstawę prawną stanowi tutaj zgoda 

wnioskodawcy na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO). 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych. 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy  

2) adres wnioskodawcy 

3) adres e-mail wnioskodawcy  

4) numer telefonu kontaktowego podanego przez wnioskodawcę do kontaktu 

5) NIP / REGON (jeśli dotyczy) 

6) PESEL – jako główny identyfikator osoby fizycznej - w przypadku osób 

dokonujących autoryzacji w Portalu PZGiK z wykorzystaniem usług Krajowego 

Węzła Identyfikacji Elektronicznej 

V. Odbiorcy danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:  

1) osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych do 

przygotowania i wykonywania czynności w sprawie  

2) podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 

administratorem, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

przetwarzają dane osobowe na jego polecenie, w szczególności firmom 

serwisującym systemy informatyczne jednostki. 

Ponadto, możemy udostępnić wybrane informacje Państwa dotyczące właściwym 

organom państwowym, np. organom ścigania, sądom, urzędom skarbowym, GUS, lub 

osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o wykazaną podstawę prawną. 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe podane na potrzeby realizacji wniosków o udostępnianie danych i 

materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 



dokumenty, w których znajdują się dane osobowe wytworzone podczas realizacji 

wniosku będą przechowywane przez niezbędny okres wynikający z przepisów:  

1) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

2) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz JRWA - Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt WODGiK. 

Wg obecnych przepisów, okres, o którym mowa, wynosi 5 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym zrealizowano wniosek. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Każda osoba ma prawo do: 

1) uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a 

jeżeli to ma miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych oraz uzyskania 

informacji o celach przetwarzania i kategoriach przetwarzanych danych, 

informacji o odbiorcach danych oraz informacji o innych prawach 

przysługujących jej wobec administratora, 

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 17 RODO,  

4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi 

jedna z okoliczności wymienionych w art. 18 RODO,  

5) przenoszenia danych, które dostarczyła administratorowi, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, 

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i w efekcie - likwidacji 

indywidualnej skrzynki kontaktowej na Portalu PZGiK (nie dotyczy danych 

osobowych zamieszczonych w złożonych wnioskach i dokumentach z nimi 

związanych, które zostały z tej skrzynki pobrane i dalej przetworzone) 

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym  

z przepisów prawa. 

VIII. Informacja o źródle i 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 (realizacja wniosku) 

IX. Informacja o automatycznym przetwarzaniu i profilowaniu. 

Państwa dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania 

decyzji w sposób zautomatyzowany ani wykorzystywane w celu profilowania. 


