KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
Informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Łukowie,
ul. Piłsudskiego 17, 21- 400 Łuków reprezentowane przez Starostę Łukowskiego
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Magdalena Piszcz – Jóźwiak,
ul. Czerwonego Krzyża 4, 21-400 Łuków, iod@starostwolukow.pl. lub tel. 25 798 22
03 wew. 210.
3) celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest:
 prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
w systemie ERGO
 prowadzenie powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 przyjmowanie opracowań geodezyjnych do zasobu geodezyjnego
 weryfikacja przekazanych przez wykonawcę zbiorów danych lub innych
materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych w zakresie zgodności
z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii
 gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 ewidencjonowanie zasobu
 przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu,
modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz dokumentów ilustrujących
zasób
 utrzymywanie systemu teleinformatycznego obsługującego bazy danych
w ciągłej gotowości operacyjnej
 ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania robót wynikających
z tej oceny
 udzielenie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania
i udostępniania, wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót
 koordynowanie robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez
różnych wykonawców
 zabezpieczanie zasobu,
 udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci
dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów, umożliwienie wglądu
do oryginałów materiałów, na podstawie wniosku zainteresowanego, zgłoszenia
pracy geodezyjnej oraz prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie
materiałów z zasobu
 wymiana danych między powiatową częścią zasobu a wojewódzką i centralną
częścią zasobu oraz między bazami danych zasobu, a wykonawcami prac
geodezyjnych i kartograficznych
 wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
materiałów, które utraciły przydatność i współpraca w tym zakresie
z archiwami państwowymi
 koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i uzgadnianie
dokumentacji projektowej
 koordynowanie sytuowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz
w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy
obszarów wiejskich
 koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na obszarach i sytuowania przyłączy w przypadku potrzeby wyeliminowania
zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu
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 organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym usytuowania sieci
uzbrojenia terenu
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej koordynacji usytuowania sieci
uzbrojenia terenu
 zakładanie i aktualizacja szczegółowych osnów geodezyjnych
 ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w ramach Krajowego
Systemu Informacji o Terenie
 tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust.1e pkt 1
i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego
w zakresie inwentaryzacji powykonawczej
 tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych obejmujących
zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej
 prowadzenie państwowego rejestru przebiegu granic i powierzchni jednostek
podziału terytorialnego
Ww. przetwarzanie odbywa się na podstawie nw. przepisów prawa:
 Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 Ustawa - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
z dnia 13 października 1998 r.
 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.
 Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

4) odbiorcami Pana(i) danych osobowych są: osoby, podmioty oraz instytucje upoważnione
na podstawie przepisów prawa ,
5) Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
6) nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za wyjątkiem przetwarzania, którego
podstawą prawną jest zgoda osoby
7) ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa.
8) ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych),
9) podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan(i)
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak
możliwości osiągnięcia wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
10) Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

