Załącznik nr 1 do Regulamin korzystania z Geoportalu Powiatu Grajewskiego

…………………………, dnia…………………

STAROSTA GRAJEWSKI
WNIOSEK
o założenie konta w serwisie https://starostwograjewo.geoportal2.pl/ - Geoportal Powiatu Grajewskiego
w celu dostępu w trybie chronionym do modułu:
Dane opisowe EGiB - Organy administracji
Wnioskodawca (nazwa organu / podmiotu* ubiegającego się o założenie konta):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….…………………...……………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………...……. …………………………….
Kod pocztowy: …………………………......................., Miejscowość…………………………………………………………...
NIP: ………………………………………………………, REGON: ………………...…………………………………………….
tel.: …………………………………….........................., e-mail:…………………………………………………………………..
reprezentowany przez (osoba uprawniona do reprezentowania ww. organu / podmiotu*):
Imię: …………………………………………………….., Nazwisko: ……………………………….……………………………..
wnosi o założenie konta oraz wydanie loginu i hasła do Geoportalu Powiatu Grajewskiego w celu dostępu w
trybie chronionym do modułu: Dane opisowe EGiB, służącego do przeglądania danych z bazy danych ewidencji
gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań publicznych wynikających z następujących przepisów
prawa: ………………………………………………………………………………………………………………………………
dla upoważnionego Użytkownika konta (upoważnienie w załączeniu niniejszego wniosku):
Imię: …………………… …………………………….., Nazwisko:………………. ……………………………….………………
tel.: ……………………………………......................, e-mail: …….……………………….…………………............................
(prywatny – do przywracania hasła)

adres IP z którego może nastąpić połączenie:……………………………………………………………………………………

Login i hasło proszę przekazać Użytkownikowi konta: telefonicznie, pocztą e-mail, odbiór osobisty.*
*- niepotrzebne skreślić
1. Użytkownik konta zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom loginu i hasła do serwisu Geoportal
Powiatu Grajewskiego pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych
oraz zobowiązuje się do użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem i regulaminem. Użytkownik zobowiązuje się do zmiany
otrzymanego hasła dostępowego przy pierwszym zalogowaniu do Geoportalu Powiatu Grajewskiego.
2. Użytkownik konta i osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o założenie konta potwierdzają poprawność danych podanych
we wniosku.
3. Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) użytkownik konta i osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o założenie konta wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zawartych w rejestrze użytkowników dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz systemie OŚRODEK w celu
realizacji zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Użytkownik konta i osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o założenie konta oświadczają, że uzyskane dane będą wykorzystywane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
5. Użytkownik konta oświadcza, że zapoznał się z niżej wymienionymi dokumentami, dostępnymi na stronie Starostwa Powiatowego
w Grajewie:
- Regulaminem korzystania z Geoportalu Powiatu Grajewskiego – adres udostępnienia:
http://bip.starostwograjewo.pl/2febbeee23722c9/fc487dca07a3790/

……………..………………………………………

…………………………………..
(podpis użytkownika konta)

(podpis przedstawiciela organu / osoby uprawnionej do reprezentowania ww. podmiotu)

Załącznik: upoważnienie organu udzielone Użytkownikowi konta

Wypełnia pracownik Starostwa Powiatowego w Grajewie:

Wniosek kwalifikuję do rozpatrzenia
…………………………………………
data i podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym i nadano LOGIN: .…………..………….…, HASŁO: ……………..…………..
…………………………………………
data i podpis

Zatwierdzam założenie konta

..……………………………………………
data i podpis

