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Umowa nr ........................ 
o zgłaszaniu prac geodezyjnych drogą elektroniczną 

 
W dniu .................................................. pomiędzy: 
 
Starostą Olsztyńskim – Andrzejem Abako, adres: Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, reprezentowanym 
przez Dyrektora Wydziału Geodezji – Annę Kowalewską, zwanym dalej Starostą, 
 

a 
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................, 

[imię i nazwisko/firma/miejsce prowadzenia działalności/siedziba 
nr we właściwym rejestrze oraz nazwa organu rejestrowego, REGON, NIP] 

 
zwanym dalej Użytkownikiem 
 
została zawarta umowy o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z serwisu 
znajdującego się na stronie internetowej: „https://powiatolsztynski.geoportal2.pl”; zwanego dalej 
Serwisem oraz zgłaszania za jego pośrednictwem prac geodezyjnych. Udostępnianiu podlegają 
następujące usługi: 
a)  przeglądanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu 
przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych; 
b)  przekazywania zgłoszenia pracy geodezyjnej;  
c)  otrzymywania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i informacji o materiałach zawierających dane 
źródłowe do wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej; 
d)  otrzymywania materiałów do wykorzystania przy wykonywaniu prac geodezyjnych, o ile są one 
zgromadzone w PODGiK w postaci elektronicznej, możliwej do przekazywania za pośrednictwem 
aplikacji internetowej. 
 

§ 2 
1. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać dostęp do Serwisu, wyłącznie na użytek 
wykonywanych przez siebie prac geodezyjnych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi), bez możliwości 
rozpowszechniania i udostępniania pozyskanych dokumentów i informacji oraz cesji przedmiotu 
umowy na osoby trzecie.  

 
2. Użytkownik oświadcza, iż w jego imieniu pracami geodezyjnymi kierują oraz sprawują nad nimi 
bezpośredni nadzór, następujące osoby: 
 
a) …......................................................................................................................(imię i nazwisko), 
….......................................... (PESEL), ...........................(numer uprawnień zawodowych)  …........... 
(zakres uprawnień zawodowych, o których mowa art.43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne) 
 
b) …...........................................................................................................................imię i nazwisko), 
….......................................... (PESEL), ...........................(numer uprawnień zawodowych)  …........... 
(zakres uprawnień zawodowych, o których mowa art.43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne) 
 
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelka jego aktywność jest rejestrowana przez 
Serwis. 
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4. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego                   
w Olsztynie w zakresie rozwoju Serwisu, w tym pisemnego zgłaszania uwag  
i sugestii dotyczących jego działania.   
 

§ 3 
1. Użytkownikowi zostanie przydzielony login oraz hasło, aktywowane przez administratora 
Serwisu. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła. Udzielanie informacji 
o haśle osobom trzecim jest zabronione. Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła blokuje dostęp do 
Serwisu. 
 
2. Wydanie Użytkownikowi loginu oraz hasła do Serwisu nastąpi na piśmie w terminie 7 dni 
roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.  
 
3. Starosta dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi stałego dostępu do Serwisu. 
 

4. Wszelkie działania związane z obsługą i realizacją zgłoszeń prac geodezyjnych będą świadczone 
przez Wydział Geodezji w Olsztynie w dni robocze w godzinach pracy tej jednostki. 
 

5. Starosta nie gwarantuje kompletności materiałów udostępnianych w Serwisie. Jeżeli materiały 
będę niekompletne, niezbędny będzie kontakt z Wydziałem Geodezji w Olsztynie. 

 

§ 4 
Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej w Serwisie przez Użytkownika 
równoważne jest zgłoszeniu pracy geodezyjnej w Wydziale Geodezji  Olsztynie. 

 
§ 5 

 
1. Użytkownik, ze względu na dostęp i przetwarzanie danych osobowych zobowiązany jest do 
ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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). 
 
2. Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych oraz kategorię 
osób, których dane dotyczą jak również prawa i obowiązki Administratora Danych Osobowych                      
i Użytkownika określa „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, stanowiąca 
Załącznik nr 1 do Umowy. 
 
 

§ 6 
1. Starosta nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przerwy w działaniu Serwisu, obejmujące 
między innymi przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe działanie sieci internetowej, 
zamierzone przerwy w działaniu Serwisu. 
 
2. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu Serwisu rozumie się wszelkie działania mające na celu 
usuniecie wszelkich wad i usterek w pracy Serwisu oraz jego konserwację, modernizację                              
i aktualizację. 
 

3. W przypadku zamierzonych przerw w działaniu Serwisu, Starosta zobowiązuje się do 
zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie.  
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§ 7 
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
  
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
  
3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej umowy, Starosta ma prawo 
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 
 

§ 8 
1. Użytkownik powiadomi pisemnie Starostę o wszelkich zmianach mających związek 
z trybem zgłaszania prac geodezyjnych i dostępem do Serwisu, a w szczególności z faktem 
wygaśnięcia uprawnień Użytkownika w tym zakresie.  
 
2. Starosta dokona niezwłocznie w Serwisie odpowiednich zmian w prawach dostępu wynikających                       
z dostarczonej przez Użytkownika informacji. 

 
§ 9 

1. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym jej uzupełnienia, rozwiązanie niniejszej umowy 
dokonywane za zgodą obu Stron, jak również odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze 
Stron mocą jednostronnej czynności prawnej, wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania postanowień niniejszej umowy będzie 
rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Starosty. 
 

4. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 
Użytkownika i trzech dla Starosty. 
 
 
 

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

               Użytkownik                             Starosta  
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Załącznik nr …..  
do Umowy nr ………… z dnia………… 

 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

NR …......./............... 

 

Zawarta w dniu ........................ w ......................... pomiędzy: 

 

Starostwem Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn 

reprezentowanym przez Starostę Olsztyńskiego Pana Andrzeja Abako 
w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Geodezji – Pani Anna Kowalewska 
zwanym dalej "Administratorem Danych Osobowych" 
 

a 

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

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej "Podmiotem przetwarzającym" 

 

Administrator Danych Osobowych i Podmiot przetwarzający zwani są w dalszej części umowy 

"Stronami", a z osobna "Stroną". 

 

§ 1  

1. Starostę Olsztyńskiego i Podmiot przetwarzający łączy umowa Nr .................  z dnia ............... r., 

zwana dalej "Umową Główną". 

2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 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, zwanego dalej "RODO", w stosunku do danych powierzonych Podmiotowi 

przetwarzającemu. 

3. Administrator powierza, w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, Podmiotowi przetwarzającemu 

przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych Umową.  

4. Zakres powierzenia danych osobowych zostaje ustalony następująco: 

a) przedmiot przetwarzania: przedmiot przetwarzania obejmuje dokonywanie przetwarzania 

danych    osobowych w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy Głównej, 

b) operacje przetwarzania: pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,  usuwanie lub niszczenie . 

c) czas trwania przetwarzania: przetwarzanie będzie dokonywane na czas niezbędny do realizacji 

Umowy Głównej, 
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d) charakter przetwarzania: charakter przetwarzania ma prowadzić do realizacji Umowy Głównej, 

e) cel przetwarzania: świadczenie na rzecz Administratora usług zgodnie z Umową Główną, 

f) sposób przetwarzania: przetwarzanie będzie dokonywane w sposób zautomatyzowany                         

i niezautomatyzowany, 

g) rodzaj danych osobowych:  nazwisko, imię, drugie imię, PESEL, NIP,  imiona rodziców, adres, 

adres do korespondencji, obywatelstwo, nr dokumentu tożsamości, płeć, numer Księgi 

Wieczystej, 

h)  kategorie osób, których dane dotyczą: władający nieruchomością.   

 

§ 2  

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych 

wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę praw osób, których 

dane dotyczą, a środki te są odpowiednie i adekwatne do ryzyka przetwarzania. 

2. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest: 

a) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych 

zachowały je w tajemnicy, w tym poprzez zawarcie stosownej umowy, 

b) umożliwi ć Administratorowi Danych Osobowych lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora do przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do ich sprawnego 

przeprowadzenia, 

c) zastosować środki określone w art. 32 RODO, 

d) pomagać, w miarę swoich możliwości, Administratorowi Danych Osobowych poprzez 

zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wywiązywać się                              

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 

praw określonych w rozdziale III RODO, 

e) uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomagać administratorowi 

wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 33-36 RODO, 

f) udostępniać Administratorowi Danych Osobowych wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. 

3. Podmiot przetwarzający w terminie 14 dni po zakończeniu przetwarzania danych osobowych bądź 

rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej, zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi Danych 

Osobowych wszelkich powierzonych danych osobowych lub do trwałego usunięcia wszelkich 

powierzonych danych, chyba że przepisy szczególne nakazują przechowywanie danych osobowych. 

Przez trwałe usunięcie danych osobowych rozumie się takie działanie, które uniemożliwia ponowny 

odczyt lub wykorzystanie danych, w tym ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. Decyzję                     

o usunięciu lub zwrocie danych osobowych podejmuje Administrator Danych Osobowych. Decyzja 

jest wiążąca dla Podmiotu przetwarzającego.  
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4. Administrator Danych Osobowych może żądać, aby Podmiot przetwarzający złożył oświadczenie 

dotyczące usunięcia danych osobowych.  

5. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terytorium UE.  

 

§ 3 

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO oraz innych 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Podmiot przetwarzający powinien przetwarzać powierzone dane w sposób określony 

w Umowie oraz w sposób zgodny z RODO. 

3. Podmiot przetwarzający oraz pracownicy i współpracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe 

powierzone przez Administratora Danych Osobowych zobowiązani są do zachowania w poufności 

wszelkich danych osobowych powierzonych w czasie obowiązywania Umowy lub uzyskanych                        

w związku z jej wykonywaniem.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora Danych 

Osobowych o: 

a) wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego przez organ nadzorczy,  

b) wydanych przez organ nadzorczy decyzjach administracyjnych lub postanowieniach 

odnoszących się do powierzonych danych osobowych, 

c) złożeniu skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeniach skierowanych do Podmiotu 

przetwarzającego w zakresie odnoszącym się do danych powierzonych na podstawie Umowy. 

 

§ 4 

1. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Podmiot przetwarzający podczas realizacji 

Umowy, zobowiązany jest do informowania Administratora Danych Osobowych  o wszelkich 

okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych 

osobowych.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Administratora 

Danych Osobowych wszelkich informacji dotyczących przetwarzania przez Podmiot przetwarzający 

powierzonych danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych 

osobowych oraz wszelkich danych niezbędnych Administratorowi Danych Osobowych do wykonania 

zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za powierzone dane osobowe. Administrator Danych 

Osobowych może żądać w szczególności okazania dokumentacji opisującej sposób zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez organ 

nadzorczy audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa na zasadach 

opisanych w RODO. 
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4. Jeżeli Administrator Danych Osobowych uzna, że sposób przetwarzania danych osobowych 

narusza Umowę lub RODO, Administrator będzie uprawniony do przeprowadzenia audytu sposobu 

przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Audyt odbędzie się w terminie 

wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych. 

 

§ 5 

1. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (dalej jako 

Podwykonawcy) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora Danych 

Osobowych. 

2. W celu dalszego powierzenia Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych, które zostały 

pierwotnie powierzone przez Administratora Danych Osobowych Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą pisemną lub elektroniczną umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych o treści i zakresie odpowiadającym niniejszej Umowie. 

3. W przypadku skorzystania z usług Podwykonawcy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do 

zapewniania, iż Podwykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych powierzonych przez 

Administratora Danych Osobowych w celu i zakresie szerszym niż wynikający z Umowy. Ponadto, 

Podwykonawca zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań określonych w §2 Umowy,                    

a umowa z Podwykonawcą nie może wprowadzać rozwiązań zabezpieczających dane osobowe                          

o niższych standardach niż wynikające z niniejszej Umowy. 

4. Podmiot przetwarzający nie może korzystać z Podwykonawców, gdy dalsze powierzenie 

przetwarzania danych osobowych Podwykonawcy będzie wiązało się z przekazaniem danych 

osobowych poza terytorium UE. 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec 

Administratora Danych Osobowych za działania i zaniechania Podwykonawcy.  

6. Na żądanie Administratora Danych Osobowych, podmiot przetwarzający przedstawi listę 

Podwykonawców. 

§ 6 

1. Administrator Danych Osobowych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa 

w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie powierzonych danych 

niezgodnie z umową.  

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił 

obowiązków, które nakłada na niego niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 

instrukcjami Administratora Danych Osobowych lub wbrew tym instrukcjom. 



 

str. 8 

 

§ 7 

1. Umowa obowiązuje od dnia .................................. i zostaje zawarta na czas tożsamy z okresem 

realizacji Umowy Głównej. 

2. Umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia lub wykonania Umowy Głównej. 

3. Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez 

Podmiot przetwarzający. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego,           

w tym RODO. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Administratora Danych Osobowych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Podmiotu 

przetwarzającego i trzech dla Administratora Danych Osobowych. 

 

 

Podmiot przetwarzający      Administrator Danych Osobowych

      

 

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


