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Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.KERG  

drogą elektroniczną 
 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 tekst jednolity ze zmianami), ustala się niniejszy 

Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.KERG, zwany dalej Regulaminem. 

2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez 

aplikację GEO-INFO i.KERG, udostępnioną za pośrednictwem strony internetowej 

http://geodeta.gpue.rybnik.eu oraz warunki świadczenia tych usług. 

3. Regulamin stanowi załącznik do umowy dotyczącej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych 

lub kartograficznych drogą elektroniczną. 

4. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią 

i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

II. Definicje. 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Usługodawca – Miasto Rybnik świadczące usługi drogą elektroniczną. 

2. Usługobiorca – wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, który korzysta 

z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

3. Ustawa – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 

r . poz. 725 tekst jednolity ze zmianami). 

4. Umowa - umowa dotycząca obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych 

drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji GEO-INFO i.KERG. 

III.  Rodzaj i zakres świadczonych usług. 

1. Usługodawca udostępnia internetową aplikację GEO-INFO i.KERG umożliwiającą 

obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych. 

2. Usługodawca świadczy usługi danych przestrzennych polegające na: 

a) usłudze przeglądania, 

b) usłudze wyszukiwania, 

c) usłudze pobierania. 

3. Świadczenie usług następuje za pośrednictwem internetu i przeglądarki internetowej. 

IV.  Warunki świadczenia usług. 

1. Do korzystania z usług, o których mowa w pkt. III niezbędne są: 

a) dostęp do sieci internet, 

b) posiadanie konta poczty elektronicznej. 

2. Uzyskanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.KERG następuje po zawarciu przez 

Usługobiorcę umowy, o której mowa w pkt. I ust. 3 i osobistym odebraniu od 

Usługodawcy identyfikatora inicjującego hasło. Usługobiorca zobowiązany jest do 

dokonania zmiany inicjującego hasła przy pierwszym logowaniu do aplikacji na hasło 

własne. 

3. Każdorazowe udostępnienie informacji związanych ze zgłoszeniami prac geodezyjnych i 

kartograficznych złożonymi przez Usługobiorcę następuje po zalogowaniu się do aplikacji 

GEO-INFO i.KERG z wykorzystaniem identyfikatora i własnego hasła, o których mowa 

w ust. 2. 

4. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych informacji wyłącznie w 

ramach zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, zgodnie z licencją, o której 

mowa w ustawie. 
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V. Opłaty za świadczone usługi. 

1. Dostęp do usług, o których mowa w pkt. III ust. 2 lit. a i b jest nieodpłatny. 

2. Dostęp do usługi, o której mowa w pkt. III ust. 2 lit. c, zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy, 

jest odpłatny. 

3. Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy opłata jest pobierana przed udostępnieniem materiałów. 

4. Opłata może zostać uiszczana za pośrednictwem przelewów bankowych, przekazów 

pocztowych i gotówką.  

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego. 

1. W przypadku wystąpienia awarii aplikacji Usługobiorca powinien ten fakt zgłosić na 

adres poczty elektronicznej geodezja@um.rybnik.pl  

2. W przypadku utraty hasła należy zgłosić się osobiście do siedziby Usługodawcy 

z dowodem tożsamości w celu uzyskania nowego hasła. 

VII. Postanowienia końcowe. 

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej http://geodeta.gpue.rybnik.eu. O zmianie 

regulaminu Usługobiorcy zostaną każdorazowo powiadomieni pocztą elektroniczną na 

adres wskazany w umowie. Pierwsze skorzystanie z serwisu w celu obsługi zgłoszenia, po 

opublikowaniu zmian w Regulaminie, jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych dla zadań 

realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Rybnika. 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – „RODO”), informujemy, że: 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z 

siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 – 200 Rybnik. 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem 

iod@um.rybnik.pl ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając 

dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia. 

3. Dane będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz wykonywania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 pkt e RODO) w związku z: 

1) realizacją zadań określonych w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, 

2) realizacją przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, 

3) realizacją umów zawartych z kontrahentami/klientami, 

4. Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na 

podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w art. 

7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 

3/3 

 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 

kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach , w tym  rozporządzenie 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. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych. 

8. Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 

Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości realizacji umowy, wniosku itp.. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


