Kielce, dnia 02.06.2021r.

GEKON Marek Basa
ul. Jagiellońska 59, 25-734 Kielce

NIP: 959-134-08-66
tel. 692-411-654
wykonawca prac geodezyjnych

Właściciele, władający, spadkobiercy,
użytkownicy działki nr 218, obręb
Maleszowa, gm. Pierzchnica

ZAWIADOMIENIE
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2019 poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach pod nr GN-III.6640.3390.2021, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
02.07.2021r. o godz. 14.00 w miejscowości Maleszowa 33, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki
ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 217 z działką nr 218 (obręb 0008 MALESZOWA,
gmina PIERZCHNICA). Jako zainteresowanych zapraszam do udziału w wyżej op:-------1-----------

mgr inż. Marek Basa
Miejsce spotkania - Maleszowa 33.

trpTrzaw. 18988

Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie
mogą być potrzebne przy w/w czynnościach oraz z dokumentami tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy - pełnomocnictwo na piśmie.
Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie włączony do akt.

W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić według stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.

INFORMACJA ROPO
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE DZ.U.UE.L2016.119
(dalej: ROPO) informuje że:

Administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest wykonawca prac geodezyjnych
GEKON Marek Basa

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przyjęcia granic nieruchomości na podstawie art. 6 ust.l lit c
RODO w związku z ustawą z dnia 17 maja 1989 r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm.)
Przetwarzane będą dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.
Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne oraz innych przepisów prawa
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo
do ograniczenia przetwarzania w przypadku wymienionych w art. 18 RODO.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie prawa ( art. 6 ust. 1 lit c RODO) osobie,
której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 30 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.l
lit e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca
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 (adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit f
RODO.
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego" podejmowania decyzji, ani
do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

