.............................., dnia .... . .... . .......... r.

WNIOSEK
o nadanie uprawnień do konta
Użytkownik konta platformy e-usług:
LOGIN do konta nadany: z Profilu Zaufanego / przez PODGiK*: ..........................................
Imię: ............................................................ Nazwisko: ...........................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Kod pocztowy: ......................................... Miejscowość: .........................................................
Tel.: .......................................................... e-mail: ....................................................................
Nazwa instytucji lub firmy, którą reprezentuję:
....................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Kod pocztowy: ......................................... Miejscowość: .........................................................
Tel.: .......................................................... e-mail: ....................................................................
REGON: ................................................... NIP: ........................................................................
Proszę o nadanie uprawnień:
? Geodety uprawnionego, nr uprawnień zawodowych: ...................................................
? Rzeczoznawcy majątkowego, nr uprawnień zawodowych: ..........................................
? Komornika sądowego, nr uprawnień zawodowych: .....................................................
? Projektanta, nr uprawnień zawodowych: ......................................................................
1.

2.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego loginu oraz hasła do platformy
e-usług pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz
użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Potwierdzam poprawność moich danych adresowych.

.........................................
podpis / dokument podpisano elektronicznie *
Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych:
Pani / Pana dane osobowe zawarte we wniosku są przetwarzane w celu realizacji obowiązku ustawowego Administratora Danych, którym
jest Starosta Ząbkowicki. Ich podanie jest niezbędne dla realizacji przez Administratora Danych ustawowego obowiązku udostępniania
danych pzgik. Odmowa udostępnienia danych osobowych uniemożliwi realizację tego obowiązku za pomocą portalu internetowego.
Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, wynikający z przepisów właściwych w zakresie instrukcji kancelaryjnej i
archiwizacji akt.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani wykorzystane do profilowania.
Nie ma Pani / Pan prawa do usunięcia swoich danych osobowych oraz do ich przenoszenia, z uwagi na cel przetwarzania.
Organem nadzoru właściwym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: .
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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)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).

