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POUCZENIE:

Na podstawie § 32 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz.1390 z późniejszymi 
zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Otwocku pod nr GK.III.6640.1.6606.2021 uprzejmie zawiadamiam:

                                                                             Mińsk Mazowiecki, dnia                                 20 stycznia 2022r.

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia granic

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami geodezyjnymi jest ASGEO Adam Szczepaniak Usługi 
Geodezyjne i Kartograficzne tel. 503-113-167 email: asgeodezja@gmail.com.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności ustalenia punktów granicznych na podstawie § 38 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, 
poz.454 z późniejszymi zmianami) tj. będą przetwarzane dane adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.
3. Odbiorcą danych będą podmioty oraz organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989 r. 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650, 1669).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o 
zakończeniu prac.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
a. Dostępu do danych (art. 15 RODO),
b. Żądania ich sprostowania (art. 15 RODO),
c. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.
8. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na 
podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. e lub f RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, w Polsce organem 
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych, w rozumieniu art. 14 
ust. 2 lit. f RODO.
11. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do "wyłącznie zautomatyzowanego" podejmowania decyzji ani do 
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

Marianna Mazurek

--- -

Że w dniu 26.02.2022 roku o godz.12.30 w miejscowości Rudzienko zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2721/1, 2721/2.

Wezwani właściciele działek winni stawić się w oznaczonymterminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne
przy ustaleniu granic ich gruntów. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem
przebiegu granic.

W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu przebiegu granic przez samego właściciela, w jego imieniu może
występować zastępca mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo.

ASGEO  Adam Szczepaniak
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul Cicha 2/49
NIP 822-207-67-17, REGON 143145724

e-mail:asgeodezja@gmail.com
tel. 503-113-167 
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inż. Adam Szczepaniak
upr. nr 20100
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