................................... , dn. .................
WNIOSEK
o założenie konta w serwisie Web-EWID
Imię: ..........................................................................................................................................................
Nazwisko: ..................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ..........................................................................................................................................
Miejscowość: .............................................................................................................................................
Tel.: ...........................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................
Proszę o nadanie uprawnień do:
 Portalu Geodety
 Portalu Rzeczoznawcy, nr uprawnień zawodowych: .......................................................
 Portalu Komornika
 Portalu Interesanta
Nazwa instytucji lub firmy, którą reprezentuję (w przypadku dostępu do Portalu Geodety,
Rzeczoznawcy i Komornika):
....................................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ....................................................... Miejscowość: ...........................................................
NIP: ........................................................................ REGON: ..................................................................
Tel.: ........................................................................ e-mail: .....................................................................
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom mojego loginu i hasła do systemu WebEWID pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz
użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zobowiązuję się do zmiany przekazanego przez Usługodawcę hasła na składające się z co najmniej 8 znaków (cyfr,
liter, znaków specjalnych). Zmiany hasła Usługobiorca zobowiązuje się dokonać w trakcie pierwszego logowania do
systemu.
Potwierdzam poprawność moich danych adresowych.
W przypadku zmian personalnych w firmie Usługobiorca jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o konieczności
blokady konta.
Login i hasło do konta Usługodawca prześle na adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

…………………………………………
Podpis użytkownika konta

………………………………………………
Podpis osoby reprezentującej firmę

Obowiązek informacyjny
według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej
Rozporządzeniem, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Leszczyński z siedzibą w
Lesznie przy pl. Kościuszki 4B;
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
poprzez e-mail: iod@powiat-leszczynski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na
podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego i
innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na
podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji
kancelaryjnej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
skutkowało pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

………………………………
(Podpis użytkownika konta)

