
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM 
Artykuł 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 roku. 

 

Nazwa podmiotu, do którego skierowany jest wniosek: 

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze: 

(wprowadź nazwę podmiotu) 

 

Adres siedziby wnioskodawcy: 

(wprowadź dane adresowe) 

 

Nr REGON wnioskodawcy: 

(wprowadź REGON) 

1. Wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się 

o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych 

danych: 

(wprowadź dane) 

 

2. Określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione:  

Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny 

3. Zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania: 

(wprowadź dane) 

 

4. Wskazanie okresu udostępnienia danych: 

(wprowadź datę: dd.mm.rrrr) 

 

(wprowadź nazwę podmiotu) 

zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie do realizacji zadania publicznego 

wskazanego w pkt 1. 

(wprowadź nazwę podmiotu) 

oświadcza, że spełnia warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania 

dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze wskazanym w pkt 2. 

Data, podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot: 

(wprowadź dane) 

 



Klauzula informacyjna  
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: 
urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl. 
Pani/Pana dane osobowe: 
1) będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania 
danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - w celu udostępnienia danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, zgromadzonych w rejestrze publicznym;  

2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym 
obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, tj. przez 5 lat licząc od początku następnego roku 
kalendarzowego od zakończenia sprawy;   

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  
4) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl). 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie danych. 
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