REJESTR ZBIORÓW DANYCH

Lp.

1.

2.

3.

2)
oznaczenie
administratora
danych (ADO);
1)
adres siedziby;
nazwa zbioru danych numer
osobowych
identyfikacyjny
rejestru podmiotów
gospodarki
narodowej

Centralny rejestr osób
posiadających
uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i
kartografii

Akta geodetów
zainteresowanych
nabyciem uprawnień
zawodowych

Zintegrowany System
Informacji o
Nieruchomościach

3)
przedstawiciel
administratora
danych,
o którym mowa
w art. 31a

4)
oznaczenie
podmiotu,
któremu
5)
powierzono
podstawa prawna upoważniająca
przetwarzanie
do prowadzenia zbioru danych
danych ze zbioru
na podstawie
art. 31

6)
cel przetwarzania danych w zbiorze

9)
sposób zbierania danych do
zbioru, w szczególności
7)
8)
informacja, czy dane do
opis kategorii osób, których dane są zakres danych przetwarzanych w
zbioru są zbierane od osób,
przetwarzane w zbiorze
zbiorze
których dotyczą, czy z
innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa - Dopełnienie obowiązków określonych w
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
przepisach prawa.
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015
r., poz. 520 z późn. zm.)

1) nazwiska i imiona,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) miejsce urodzenia,
5) adres zamieszkania lub pobytu,
6) numer ewidencyjny PESEL,
Osoby uprawnione do wykonywania
7) wykształcenie,
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 8) numer świadectwa nadania
od osób, których dotyczą
i kartografii.
uprawnień,
9) zakres posiadanych uprawnień i data
ich nadania,
10) orzeczenia o ukaraniu,
11) innych orzeczeń wydanych w
postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

1) zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących,
2) przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia Dopełnienie obowiązków określonych w
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, przepisach prawa
ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015
r., poz. 520 z późn. zm.)

1) nazwiska i imiona,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) miejsce urodzenia,
5) adres zamieszkania lub pobytu,
6) numer ewidencyjny PESEL,
Osoby ubiegające się o uzyskanie
7) wykształcenie,
uprawnień do wykonywania samodzielnych 8) numer świadectwa nadania
od osób, których dotyczą
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
uprawnień,
9) zakres posiadanych uprawnień i data
ich nadania,
10) skazań,
11) innych orzeczeń wydanych w
postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego - jeśli
TAK, to opisz te zadania: Budowa i
wdrożenie pełnej funkcjonalności
zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomościach (ZSIN), o którym mowa
w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

1) Osoby fizyczne - właściciele i władający
nieruchomościami, ewidencjonowani w
zbiorach Ewidencji Gruntów i Budynków
(EGiB) z obszaru całej Polski (centralne
repozytorium kopii zbiorów danych
ewidencji gruntów i budynków).
2) Osoby fizyczne będące podmiotami
rejestru ewidencji gruntów i budynków,
których dane znajdują się w zbiorze PESEL.
3) Osoby fizyczne - właściciele i władający
nieruchomościami, ewidencjonowani w
zbiorach Nowej Księgi Wieczystej
(Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych).

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

Utworzenie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach, którego
podstawowym celem jest zapewnienie
obywatelom, przedsiębiorcom i organom
administracji publicznej dostępu przy pomocy
środków komunikacji elektronicznej do
wiarygodnych i aktualnych informacji o
nieruchomościach gromadzonych w
rejestrach.

1) nazwiska i imiona,
2) imiona rodziców,
3) adres zamieszkania lub pobytu,
4) numer ewidencyjny PESEL,
5) numer Identyfikacji Podatkowej,
6) seria i numer dowodu osobistego,
7) nazwisko rodowe matki,
8) obywatelstwo,
9) pośrednio stan cywilny.

z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą

10)
sposób udostępniania
danych ze zbioru, w
szczególności
informacja, czy dane ze
zbioru są udostępniane
innym podmiotom niż
upoważnione na
podstawie przepisów
prawa

12)
11)
informacja dotycząca
oznaczenie odbiorcy danych lub
ewentualnego
kategorii odbiorców, którym
przekazywania danych do
dane mogą być przekazywane
państwa trzeciego

Podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.

1) nazwiska i imiona,
2) numer telefonu,
3) adres e-mail,
4) Teryt gminy,
5) nazwa gminy,
6) nazwa powiatu,
7) nazwa województwa,
8) rola w aplikacji,
9) login,
10) nazwa i adres instytucji,
11) stanowisko,
12) podpis

z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego:
Współpraca w zakresie udostępniania
aplikacji do prowadzenia Ewidencji
Miejscowości Ulic i Adresów.

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

Zebranie informacji o poziomie
zainteresowania oraz wykorzystania bazy
1) zgoda osoby, której dane dotyczą, na
danych obiektów topograficznych przez
przetwarzanie danych jej dotyczących,
jednostki administracji publicznej, instytucje
2) przetwarzanie jest niezbędne dla
naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa.
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
Potencjalni uczestnicy szkoleń. Uczestnicy
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
szkoleń.
szkoleń oraz identyfikacja "Dobrych Praktyk"
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
wykorzystania BDOT w ramach projektu
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015
"Georeferencyjna Baza Danych Obiektów
r., poz. 520 z późn. zm.).
Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym
systemem zarządzania.

1) nazwiska i imiona,
2) miejsce pracy,
3) adres e-mail,
3) służbowy telefon kontaktowy,
4) zakres obowiązków służbowych w
części dotyczącej konieczności
wykorzystania bazy danych obiektów
topograficznych do realizacji zadań
służbowych,
5) numer ewidencyjny PESEL od
uczestników szkolenia, w celu
wykupienia polisy ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków
na czas trwania szkolenia.

od osób, których dotyczą

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
Elektroniczne zarządzanie
ul. Wspólna 2,
dokumentacją
00-926 Warszawa;
012276098

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2014 r., poz. 698)
Dopełnienie obowiązków określonych w
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o
przepisach prawa.
informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r., poz. 1114 z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

1) nazwiska i imiona,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) miejsce urodzenia,
5) adres zamieszkania lub pobytu,
6) numer ewidencyjny PESEL,
7) miejsce pracy,
8) zawód,
9) wykształcenie,
10) seria i numer dowodu osobistego,
11) numer telefonu,
12) adres e-mail.

1) od osób, których dotyczą,
2) z innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą.

7.

GŁÓWNY GEODETA
Rejestr użytkowników
KRAJU;
systemu Geoportal i
ul. Wspólna 2,
systemów dziedzinowych
00-926 Warszawa;
GUGiK
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

Umożliwienie uwierzytelniania i autoryzacji
użytkowników systemu Geoportal oraz
systemów dziedzinowych, w tym System
przetwarzanie jest niezbędne dla
zarządzania Krajową Bazą Danych
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Użytkownicy systemu Geoportal oraz
obowiązku wynikającego z przepisu prawa: Terenu, System Zarządzania Państwowym
systemów dziedzinowych, w tym K-GESUT,
ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o
Rejestrem Granic,
SZPRG, KSZ BDOT, SZ NMT, SZ OSNOWY.
infrastrukturze informacji przestrzennej
Krajowy System Zarządzania Bazą Danych
(Dz. U. 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) Obiektów Topograficznych, System
Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu,
System Zarządzania Osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych, magnetycznych.

1) nazwiska i imiona,
2) rola użytkownika,
3) grupa użytkowników,
4) konto użytkownika,
5) e-mail,
6) login użytkownika,
7) kategoria biznesowa.

1) od osób, których dotyczą,
2) z innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą.

8.

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

1) zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących,
2) przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
Umożliwienie uwierzytelnienia i autoryzacji
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
użytkowników forum witryny Geoportal
ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn.
zm.)

1) nazwiska i imiona,
2) e-mail,
3) nazwa użytkownika (ID).

od osób, których dotyczą

4.

5.

6.

Dane użytkowników
aplikacji do prowadzenia
Ewidencji Miejscowości
Ulic i Adresów

Szkolenia GBDOT

Rejestr użytkowników
forum witryny Geoportal

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

Współpraca i udostępnianie użytkownikom
gminnym aplikacji umożliwiającej
prowadzenie, w systemie
teleinformatycznym, Ewidencji Miejscowości
Ulic i Adresów.

Użytkownicy aplikacji internetowej do
prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i
Adresów, opracowanej i udostępnionej
gminom przez Główny Urząd Geodezji i
Kartografii tj. pracownicy urzędów gmin.

Klienci Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii.

Użytkownicy forum witryny Geoportal

Władza Wdrażająca Programy
podmiotom innym, niż
Europejskie od 3 kwietnia 2015 r. pod
upoważnione na podstawie nazwą Centrum Projektów Polska
przepisów prawa.
Cyfrowa, ul. Syreny 23 01-150
Warszawa.

9.

10.

Rejestr użytkowników
repozytorium
projektowego

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

Rejestr uczestników
szkoleń Geoportal

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

1) zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących,
2) przetwarzanie jest konieczne do
Umożliwienie uwierzytelnienia i autoryzacji
realizacji umowy, gdy osoba, której dane
użytkowników narzędzi wspierających pracę
dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
grupową ramach prowadzonych projektów.
niezbędne do podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie osoby, której
dane dotyczą.

Użytkownicy narzędzi wspierających pracę
grupową w ramach prowadzonych
projektów.

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

1) zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących,
2) przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
Umożliwienie potwierdzenia obecności
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
uczestników na szkoleniu.
ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn.
zm.)

1) nazwiska i imiona,
2) numer telefonu,
Uczestnicy szkoleń związanych z systemem 3) Adres poczty elektronicznej,
Geoportal.
4) podpis,
5) nazwa szkolenia,
6) data szkolenia.

Użytkownicy narzędzia Service Desk.

1) nazwiska i imiona,
2) numer telefonu,
3) adres e-mail,
4) login.

z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą

Uczestnicy szkoleń.

1) nazwiska i imiona,
2) miejsce pracy,
3) stanowisko,
4) adres e-mail,
5) numer telefonu służbowego,
6) podpis.

od osób, których dotyczą

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Uczestnicy szkoleń.

1) nazwiska i imiona,
2) miejsce pracy,
3) stanowisko,
4) adres e-mail,
5) numer telefonu służbowego,
6) kod TERYT,
7) podpis.

od osób, których dotyczą

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ul.
Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

11.

Rejestr zgłoszeń Service
Desk

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

1) przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) Umożliwienie uwierzytelniania i autoryzacji
2) przetwarzanie jest konieczne do
użytkowników narzędzia Service Desk.
realizacji umowy, gdy osoba, której dane
dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie osoby, której
dane dotyczą,

12.

GŁÓWNY GEODETA
Uczestnicy szkoleń z
KRAJU;
zakresu oprogramowania ul. Wspólna 2,
Modułu SDI
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

1) zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących,
2) przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015
r., poz. 520 z późn. zm.)

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze
danych wykonywane jest w celu realizacji
przedmiotu umowy nr IZ-2500-01/2013 pn.
Kompleksowa organizacja i prowadzenie
szkoleń z oprogramowania Modułu SDI dla
przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego.

13.

Uczestnicy szkoleń z
zakresu aplikacji do
prowadzenia Ewidencji
Miejscowości, Ulic i
Adresów.

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących,

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze
danych wykonywane jest w celu realizacji
przedmiotu umowy nr KN-2500-9/2013 pn.
Kompleksowa organizacja i prowadzenie
szkoleń z zakresu korzystania z aplikacji do
prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i
adresów.

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

1) nazwiska i imiona,
2) e-mail.

1) od osób, których dotyczą,
2) z innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą.

1) od osób, których dotyczą,
2) z innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą.

14.

15.

16.

17.

Seminaria promocja
TERYT 3

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

Szkolenia z
wykorzystaniem
produktów LIDAR

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

Wsparcie Gmin -Teryt 3

Dane użytkowników
Modułu SDI

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących

Prowadzenie rekrutacji uczestników
seminariów informacyjno-promocyjnych
organizowanych w ramach projektu "Teryt 3 Rozbudowa systemów do prowadzenia
rejestrów adresowych - Etap I",
Uczestnicy seminariów- przedstawiciele
współfinansowanego ze środków
administracji publicznej.
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji.

zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących

Rekrutacja osób na szkolenia z wykorzystania
Produktów LiDAR opracowanych w ramach
realizacji projektu Informatyczny System
Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami. Numer ewidencyjny PESEL
będzie zbierany wyłącznie w celu
ubezpieczenia uczestników szkolenia od
NNW.

zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących

Przeprowadzenie rekrutacji uczestników
szkoleń w ramach oferowanych pakietów
wsparcia gmin w ramach projektu "TERYT 3 Rozbudowa systemów do prowadzenia
rejestrów adresowych - Etap I",
Koordynatorzy gmin oraz uczestnicy szkoleń
współfinansowanego ze środków
- przedstawiciele administracji publicznej.
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne Budowa elektronicznej administracji.

zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących

Przeprowadzenie rekrutacji, szkoleń i
nadawanie uprawnień użytkownikom w
ramach projektu "TERYT 3 - Rozbudowa
systemówdo prowadzenia rejestrów
adresowych- Etap I", współwinansowanego
Przedstawiciele administracji publicznej
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Prriorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji.

Pracownicy jednostek administracji
publicznej, instytucji naukowo-badawczych
oraz przedsiębiorstw wykorzystujących
dane przestrzenne w tym dane LiDAR ALS,
w codziennej pracy, jak również takich,
które potencjalnie mogą by zainteresowane
ich wykorzystaniem.

1) nazwiska i imiona,
2) nazwa instytucji,
3) stanowisko,
4) adres e-mail,
5) numer telefonu służbowego,
6) kod TERYT,
7) nazwa gminy

1) nazwiska i imiona,
2) miejsce pracy,
3) stanowisko pracy,
4) adres e-mail,
5) numer telefonu,
6) numer ewidencyjny PESEL.

1) nazwiska i imiona,
2) stanowisko,
3) służbowy adres e-mail,
4) numer telefonu służbowego,
5) nazwa instytucji,
6) kod TERYT gminy,

1) nazwiska i imiona,
2) numer telefonu
3) stanowisko,
4) nazwa urzędu,
5) adres urzędu,
6) adres e-mail,
7) nazwa gminy,
8) identyfikator TERYT gminy,
9) podpis

od osób, których dotyczą

Władza Wdrażająca Programy
Europejskie od 3 kwietnia 2015 r. pod
nazwą Centrum Projektów Polska
Cyfrowa, ul. Syreny 23 01-150
Warszawa.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa
oraz inne instytucja uprawnione do
kontroli realizacji projektu TERYT 3 Rozbudowa systemów do
prowadzenia rejestrów adresowych Etap I.

od osób, których dotyczą

od osób, których dotyczą

Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
ul. Syreny 23 01-150 Warszawa,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ul.
Wspólna2/4, 00-926Warszawa

od osób, których dotyczą

Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
ul. Syreny 23 01-150 Warszawa,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ul.
Wspólna2/4, 00-926Warszawa

18.

System PZGiK prowadzenie rejestru
zgłoszeń, ewidencji
materiałów zasobu oraz
rejestru wniosków o
udostępnienie
materiałów zasobu.

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

1) nazwiska i imiona,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) numer ewidencyjny PESEL,
4) Numer Identyfikacji Podatkowej
Wykonawcy prac geodezyjnych i
5) numer telefonu,
kartograficznych, wnioskodawcy ubiegający
6) adres poczty elektronicznej,
się o udostępnianie danych państwowego
7) identyfikator wykonawcy prac
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
geodezyjnych,
8) zakres uprawnień zawodowych,
9) stanowisko służbowe.

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i
kartograficznych, w tym włączanie
materiałów do centralnej części zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, obsługa
wniosków o udostępnianie danych,
prowadzenie rejestru zgłoszeń, ewidencji
materiałow oraz rejestru wniosków o
udostepnianie materiałó z centralnej części
państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie
szkoleń z zakresu korzystania z aplikacji do
prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i
adresów dla pracowników administracji
Uczestnicy szkoleń - przedstawiciele
publicznej. Kompleksowa organizacja i
administracji publicznej
przeprowadzenie szkoleń z oprogramowania
Modułu SDI dla pracowników administracji
publicznej.

1) nazwiska i imiona,
2) nazwa instytucji/organizacji,
3) nazwa miejscowości oraz kod TERYT,
4) stanowisko
5) adres e-mail,
6) ulica,
od osób, których dotyczą
7) nr budynku,
8) nr lokalu,
9) kod pocztowy,
10) podpis.

19.

Program Operacyjny
Pomoc Techniczna 20142020

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących

20.

Rejestr Podstawowych
Osnów Geodezyjnych,
Grawimetrycznych i
Magnetycznych (PRPOG)

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

powierzono
przetwarzanie
danych innemu
podmiotowi

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa dopełnienie obowiązku zawartego w
art. 7a ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.
przepisie prawa.
1a pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

Właściciele nieruchomości (działek
1) nazwiska i imiona,
ewidencyjnych), na których umiejscowione
2) adres zamieszkania lub pobytu,
są punkty osnowy geodezyjnej.

21

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU;
Sprawozdanie GUGiK-6.0 ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa;
012276098

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa
art. 18i art. 31 ustawy z dnia 29 czerca o
statystyce publicznej (Dz. U. 2016 r. poz
1068)

Pracownicy urzędów gmin, którzy
uzupełniają sprawozdania GUGiK-6.0 w
zakresie zbierania danych dityczących
ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Gromadzenie sprawozdań GUGiK-6.0 w
zakresie zbierania danych dotyczących
ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

1) od osób, których dotyczą,
2) z innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą.

1) nazwiska i imiona,
2) nazwa gminy,
3) TERYT gminy,
4) adres e-mail,

od osób, których dotyczą

od osób, których dotyczą

Ministerstwo Rozwoju ul. Wspólna
2/4 00-926 Warszawa

Instytucje państwowe, placówki
naukowe, wykonawcy prac
geodezyjnych lub osoby fizyczne
składające zamówienie o
udostępnianie danych dotyczących
punktów osnowy geodezyjej.

