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Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych na odwrocie

WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU

Nr kancelaryjny : PODGIK.430.______.2023
______________________________________________________

STAROSTA RZESZOWSKI
PODGIK w Rzeszowie
35- 069 Rzeszów ul. Bernardyńska 7
tel. (17) 23 00 816
e-mail: zudp.rzeszow@gmail.com

I. INFORMACJA O WNIOSKU Rzeszów, dn. ……........…………
Na podstawie art. 7d pkt. 2, art. 28b-d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), wnoszę o skoordynowanie na naradzie koordynacyjnej
propozycji usytuowania projektowanych:

sieci*:

gazowej

elektroenergetycznej

kanalizacji deszczowej

kanalizacji sanitarnej

telekomunikacyjnej

wodociągowej

innej………………………………..…

przyłączy/instalacji*:

gazowej

elektroenergetycznej

kanalizacji deszczowej

kanalizacji sanitarnej

telekomunikacyjnej

wodociągowej

innej…………………………………..……

II. INFORMACJA O LOKALIZACJI PROJEKTU (gmina, obręb, nr działki): ............................................

…………………………………………………………………………………………………….......................……

III. ZAŁĄCZNIKI:

mapa z projektem – egz. ............ decyzję WZ lub ULICP….…… orientacja 1:10 000 …….....…

warunki techniczne: …………………………………………………………………..……………………........

inne ..........................................................................................................................................................

IV. ZAMAWIAM WYSYŁKĘ DOKUMENTACJI PO NARADZIE TAK NIE
V. INFORMACJE DODATKOWE

Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres e-mail:............................................................................................................................................
Przedłożona dokumentacja projektowa będzie przedmiotem narady koordynacyjnej po
dokonaniu opłaty, w dniach ………............................... w siedzibie PODGiK w Rzeszowie przy ul.
Bernardyńska 7 w godz. 8-15 oraz przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Oświadczam, że zostałem/am zawiadomiony/a o sposobie, miejscu i terminie narady
koordynacyjnej …………………………………..………………...……(podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTWIERDZAM ODBIÓR DOKUMENTÓW: …...............................................................................
*-niepotrzebne skreślić (data i podpis )

WNIOSKODAWCA (PŁATNIK):
Dane adresowe: ……………………………………....
…………………………………………………………..
…..............................................................................
tel. kontaktowy..........................................................

INWESTOR:
Dane adresowe:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
….........................................................................

https://www.podgik.rzeszow.pl/
https://www.podgik.rzeszow.pl/


Klauzula informacyjna

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 (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem:
ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów., tel. 178614804.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań dotyczących prowadzenia i udostępniania
zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostę Rzeszowskiego – Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie art. 7d Ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2019 poz. 725 ze zmianami).

Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane
w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa. Udostępniane będą wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w myśl
obowiązujących przepisów oraz prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego.


