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Prerydent Miasta Rybnika
ul. Boleslawa Chrobrego 2

44-200 Rybnik

Wniosek o zawarcie umowy na uryskanie dostgpu do aplikacji GEO-INFO i.KERG

Zgodniezart.l2ust. lpkt3,wzwi4zkuzart.l2ust.2iart.lzust.3orazzgodniezart.l}a
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzre wnoszg o udzielenie
dostgpu do aplikacji GEO-INFO i.KERG w celu realizacji prac geodezyjnych
i kartograficznych.

Dane wnioskodawcy:
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rereron kontaktowy ,. /.9.? .:3.?.?. - .?.??..e-mait: Gsoo; A/P. KL

Wykonawcg reprezentuje (w przypadku sp6lek):

imig i nazwisko:.. ... . .
ftN kor''/rqL SF/

telefon kontaktowy: //oo - 2 oo-3oo e-mail KoAl,*L Sk / ,O tt, Dyy
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Geodeta uprawniony (osoba wskazana prze;z Wykonawcg do wykonywania samodzielnych
czynnoSci w zakresie zglaszarrych prac lub pelni4ca funkcjg kierownika tych prac):

1)
imig i nazwisko:... ly ftSZ N oA/itr
telefon kontaktowy,. ./.?.Q .:. .?.?.?. .:. ? P*-mail : . . . . . . .1.or't"L sP

numer uprawnieri zawodowych :
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.zakres uprawnieri...
4/2



2)
imig i nazwisko:.

telefon e-mail:.

numer uprawnieri zawodowych : ...zakres uprawnieri.

Potwierdzam poprawnoSri moich danych osobowych oraz oSwiadczam,Ze wszystkie podane
ptzeze mnie informacje s4 zgodne ze stanem faktycznym i aktualne na dzien zlohenia
wniosku.

#-*-/=sZ,
(Podpis wnioskodawcy r)

t) 
w przypadku skladaniawniosku za pomocq syslemu teleinformatycznego - podpis elektroniczny, lcwatifikowany

podpis elektroniczny, podpis potwierdeorry profilem zaufanym ePUAP

Dane osobowe podane we wniosku bgd4 przetwarzane przezPrezydenta Miasta Rybnika na zasadach
i zgodnie z celem wskazanym w umowie na obslugg z$oszefi prac geodezyjnych i kartograficznych
z wy'korzystaniem aplikacji GEO-INFO i.KERG. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbgdne do realizacji wniosk6w o zalofuenie konta u2ytkownika.

Ww. dane osobowe b9d4 przetwarzane na podst. art 6 ust. I b) og6lnego rozporz4dznnia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE\ 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych).

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje sig w Kancelarii Urzgdu oraz na
stronie BIP Urzgdu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo. Kontakt do Inspektora ochrony
danych Urzgdu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.


