
…………………………………., dnia………………...  

WNIOSEK  
o założenie Rzeczoznawcy Majątkowemu, w celu wykonania wyceny nieruchomości, konta  

w serwisie znajdującym się na Geoportalu Powiatu Radomskiego  

umożliwiającego w trybie chronionym:  
1) przeglądanie danych zawartych w bazie danych Rejestru Cen Nieruchomości,  
2) składanie wniosków o udostępnienie danych zawartych w bazie danych RCN,  
3) korzystanie z modułu płatności elektronicznej (e-usługa) – usługa PayByNet (KIR), 
4) pobieranie danych z bazy RCN oraz licencji  

poprzez serwis znajdujący się na Geoportalu Powiatu Radomskiego na stronie internetowej 
https://radom.geoportal2.pl/ 

zgodnie z : 
– ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052), 
– rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.) 
 
Użytkownik konta - Rzeczoznawca Majątkowy zgłaszający zapytanie w module  „Dane RCiWN”  
Imię: ……………………………, Nazwisko: .. .......................................................... PESEL: ............................ 

Adres zamieszkania:.................................................................................................................................... 

Kod pocztowy:.............................................., Miejscowość:......................................................................... 

Nazwa ulicy ................................................................................................................................... ……………. 

tel:................................................................, email:.................................................................................... 

email prywatny (do przywracania hasła):................................................................................................... 

Numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości:....................................................  
Nazwa firmy: ................................................................................................................................ .……………. 
……………………………………….……………………………………………………………………………...... 
Adres siedziby firmy: 

Kod pocztowy: ................................................... , Miejscowość: ...................................................... ……………. 

Nazwa ulicy ................................................................................................................................... ……………. 

REGON ………………............, NIP............................................... Nr KRS:................................................ 

tel.: ...................................................................... , e-mail: ............................................................ ……………. 

LOGIN:* .........................................................................  

HASŁO:* ........................................................................  

1. Akceptuję regulamin korzystania z serwisu. 
2. Zobowiązuje się do zmiany otrzymanego hasła dostępowego przy pierwszym zalogowaniu do Geoportalu Starostwa Powiatowego w 

Radomiu. 
3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego loginu i hasła do konta 

 w serwisie znajdującym się na Geoportalu Powiatu Radomskiego  pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych 
wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem i regulaminem. 

4. Potwierdzam poprawność moich danych adresowych i zobowiązuję się do ich aktualizacji niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, 
powiadomienia o zmianie dokonam w formie pisemnej. Dane podaję dobrowolnie.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 
 
.................................................... 
(podpis użytkownika konta) 

*Login i hasło ustala Wydział Inwestycji Urzędu Starostwa Powiatowego w Radomiu 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez 
Starostę Radomskiego, z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres e-
mail: powiat@radompowiat.pl 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 
pok. 124 tel. (48) 36-55-801  wew. 181;  (48) 340-40-64  wew.181; e-mail: bkubik@spradom.eu 
3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c i e zgodnie z  ogólnym 
Rozporządzeniem 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 (RODO) w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w 
Radomiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów prawa, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną (okres archiwizacji – 5 lat). 
6. Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana żądanie o udostępnianie informacji 
publicznej, a ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora (jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 
RODO): dostępu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu (o ile nie spowoduje to ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji 
ustawowych zadań Urzędu). 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 
10. Prawa, które Pani/Panu nie przysługują: w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, na podst. art. 
21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bowiem podstawą przetwarzania jest 
również art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 

 
.................................................... 

 
(podpis użytkownika konta) 

 

 

.................................................... 

(Sprawdzono pod względem merytorycznym) 

(data i podpis pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii) 
 


