
 

 
 ………………………………….. 

                                     (miejscowość, data) 

 

............................................................... 
(wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych*) 

 

............................................................... 
(adres) 

 

............................................................... 
(identyfikator

1)
 wykonawcy prac 

geodezyjnych/kartograficznych*) 

 

………………………………………. 
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej)** 

 

Starostwo Powiatowe w Kutnie 

Wydział Geodezji i Kartografii 

PODGiK 
ul. Królowej Jadwigi 7 

                                                                              99-300 Kutno 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych* 

 

 

Zawiadamia się, że prace geodezyjne/kartograficzne* objęte zgłoszeniem prac złożonym  

w ………………………………………………………………………………………………. 

o identyfikatorze zgłoszenia prac: …………………………………………. zostały wykonane: 

- w całości*;  

- w części dotyczącej*…………………………………………………………………………   

Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz 

danych: ………………………………………….………………., oraz dokumenty wymagane 

przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) zawiera operat 

techniczny, który załącza się do niniejszego zawiadomienia. 

  

……………………………….…. 
(podpis wykonawcy prac 

geodezyjnych/kartograficznych*) 

 

 

 

                                                 
1) W przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna identyfikatorem wykonawcy jest nr REGON; w przypadku 

gdy wykonawcą jest biegły sądowy, identyfikatorem wykonawcy jest nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób 
posiadających uprawnienia zawodowe; w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy (asystent mierniczego górniczego), 

identyfikatorem wykonawcy jest nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do 

wykonywania czynności mierniczego górniczego; w przypadku wykonawcy będącego podmiotem zagranicznym identyfikatorem 
wykonawcy jest nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca. 

*   Niepotrzebne skreślić. 

** Informacja nieobowiązkowa. 

 



 

Klauzula informacyjna dla Interesantów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:  

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, 

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146 

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz 

reprezentuje powiat na zewnątrz. 

Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. 

Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie 

będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne  tj. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji 

materiałów zasobu, podawanie danych ma charakter obligatoryjny. 

5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych.                 

W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy 

wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe 

mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa. 

7. Przewidywani odbiorcy danych: strony postępowania, urzędy miast i gmin oraz ŁWINGK. 

8. Każda osoba, ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi,                       

że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

 

 

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ……………………………………… 

                                                      (data, podpis) 

 

 

 

*Rozporządzenie 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) 

 


