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wykonawca prac geodezyjnych
Zawiadomienie skierowane do Właścicieli 

Działki nr 399 i 401 (obręb: 0003 Brudzów)

Pani Teresy Piwowarczyk

Zawiadomienie skierowane jest do osób których miejsce 
zamieszkania jest nieznane i nie może być przez to dostarczone do 
rąk własnych. Po okresie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, zawiadomienie uważa się za 
skuteczne.

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021 poz. 1781) oraz zgodnie z art.32, ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 poz 1990 tj.)

Zawiadamia się, że w dniu 02.09.2022r. o godz. 10:00 w Brudzowie na gruncie, zostaną 
przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 
Brudzów, gmina Morawica - obszar wiejski, powiat kielecki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 
budynków jako działka: nr 400 z działkami sąsiednimi. Prosimy o stawienie się w wyznaczonym dniu i 
godzinie przy swojej działce/działkach. Praca geodezyjna została zgłoszona pod numerem: GN- 
IIL6640.5516.2022.

ony

geodeta uprawniony ( pieczęć i podpis )

Pouczenie:
Zawiadomieni właściciele / władający gruntami winni stawić się w oznaczonym terminie, z wszelkimi dokumentami 

pozwalającymi na określenie pierwotnego położenia punktów granicznych. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo 
stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z okazaniem granic . W imieniu zainteresowanych podmiotów 
mogą występować i je reprezentować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.



W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z 
tym związanych.

W związku z powyższym informujemy, że:
1. Administratorem, Pani/Pana danych jest XGEO Geodezja i Nieruchomości Iwona Pyk z siedzibą przy ul. Wodnej 3, 25-825 Kielce.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zakresie działania Geodezja i Nieruchomości Iwona 

Pyk z siedzibą przy ul. Wodnej 3, 25-825 Kielce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych -Iwoną Pyk Tel: 506 947 397, email: nieruchomosci@xgeo.net.pl

3 .Administrator danych osobowych XGEO Geodezja i Nieruchomości Iwona Pyk - Przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) Realizacji umów zawartych z kontrahentami - XGEO Geodezja i Nieruchomości Iwona Pyk
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
b) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawianiajdanych osobowych - w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych ( zgoda ta jest jedyną podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych)

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usuniętę w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nic potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego interesie 
publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolność osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.l lit a RODO), 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w: XGEO Geodezja i Nieruchomości Iwona Pyk Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub 
zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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