
* informacja nieobowiązkowa – Wnioskodawca nie musi jej podawać, ale jej podanie może ułatwić kontakt z Wnioskodawcą 
w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy 

 
Uwaga, wniosek należy drukować dwustronnie 

 

 

       …...........….........., dnia …...................... 
        (miejscowość, data) 

…...............................................................................  
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

…......................................................................... 
(adres do korespondencji)  

….........................................................................  
(nr telefonu kontaktowego)*  
….........................................................................  
(adres poczty elektronicznej/e-mail)* 
 
 

…...............................................................................  
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

…......................................................................... 
(adres do korespondencji)  

….........................................................................  
(nr telefonu kontaktowego)*  
….........................................................................  
(adres poczty elektronicznej/e-mail)* 

Starosta Kwidzyński 
ul. Kościuszki 29b 
82-500 Kwidzyn 

 

WNIOSEK  
O AKTUALIZACJĘ INFORMACJI ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

 

 
Proszę o wprowadzenie do ewidencji gruntów i budynków zmiany polegającej na: 

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

 

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

 

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

 

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

 

       
          ……………...………………… 

                   (podpis Wnioskodawcy) 

 
Oświadczam, że prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 
świadomy/-a odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 Kodeksu karnego). 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną o ochronie danych, umieszczoną na drugiej 
stronie wniosku.  

 
 



* informacja nieobowiązkowa – Wnioskodawca nie musi jej podawać, ale jej podanie może ułatwić kontakt z Wnioskodawcą 
w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy 

 
Uwaga, wniosek należy drukować dwustronnie 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

        Informujemy, że w rozumieniu 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, Administratorem zbioru 
danych, w którym przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe jest Starosta Kwidzyński, ul. Kościuszki 29B,  
82-500 Kwidzyn.  

1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  

ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn lub e-mail: IOD@powiatkwidzynski.pl. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn lub e-mail: IOD@powiatkwidzynski.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe zostaną zebrane w celu realizacji złożonego wniosku o aktualizację informacji 

zawartych  
w ewidencji gruntów i budynków. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym 
do realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 3. W szczególnych sytuacjach Administrator może 
przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom realizującym określone przepisami prawa zadania 
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju oraz podmiotom 
wykonującym obsługę serwisową systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone są bazy danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie umów powierzenia danych do 
przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną A określoną przepisami 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. jako 
materiały archiwalne, które przechowywane są wieczyście. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest brak możliwości realizacji 
złożonego wniosku. 

7.  związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od 
Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych*, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia. 
*Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  prawo o którym 

mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w zakresie wystąpień zawierających 
dane osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego, przysługuje 
w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osób, od których dane pozyskano. 

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub 

drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres IOD@powiatkwidzynski.pl 
Ma też Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

9. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

      
 Potwierdzam że otrzymałam/em niniejszą klauzulę informacyjną i zapoznałam/em się z jej treścią 

mailto:IOD@powiatkwidzynski.pl
mailto:IOD@powiatkwidzynski.pl
https://sip.lex.pl/
mailto:IOD@powiatkwidzynski.pl

