
Do korespondencji e-mail będzie używany następujący adres pocztowy:

Oświadczam, że w dniu …...….........................................otrzymałem parametry dostępu do systemu zgłaszania prac

geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia GEO-INFO i.Kerg WGKiK SP w Policach.

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

(data, podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Adres serwera WGKiK SP w Policach:

Identyfikator firmy:

Przydzielono następujące parametry dostępu:

Login:

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

Hasło: (data, podpis Administratora SIP GEO-INFO)

https://wgkik.policki.pl

S T A R O S T W O   P O W I A T O W E   W   P O L I C A C H
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Tanowska 8; 72-010 Police

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU ZGŁASZANIA PRAC
  GEODEZYJNYCH ORAZ OBSŁUGI ZGŁOSZENIA GEO-INFO i.Kerg

Wniosek do:  Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Działając w imieniu firmy wykonawstwa geodezyjnego :

nazwa: ..............................................................................................................................................................

adres: ...............................................................................................................................................................

nr tel. kom: .......................................... NIP: .......................................... REGON: ..........................................

zwracam się z wnioskiem o przyznanie dostępu do systemu zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia
GEO-INFO i.Kerg Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach.

Bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią własność Skarbu Państwa.

Zobowiązuję się:
1.  przechowywać otrzymane parametry dostępu (login i hasło) w warunkach gwarantujących ich poufność i oświadczam, że nie 
udostępnię ich osobom postronnym,
2. przestrzegać regulaminu korzystania z aplikacji i.Kerg (https://wgkik.policki.pl/pgs/dokumenty/regulamin-ikerg.pdf)
3. wykorzystywać udostępnione dane wyłącznie do rezalizacji robót zgłoszonych w WGKiK SP w Policach,
4. nie udostępniać i nie rozpowszechniać pozyskanych danych innym osobom lub jednostkom,
5. zapewnić ochronę danych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
6. zapewnić bezpieczeństwo przechowywania danych przed dostępem osób nieupoważnionych,
7. trwale usunąć pozyskane dane osobowe po zakończeniu realizacji roboty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z punktów 1 – 7 zdalny dostęp zostanie natychmiast zablokowany.

...................................................................
      (data, podpis i pieczęć lub podpis cyfrowy wnioskodawcy)

https://wgkik.policki.pl/pgs/dokumenty/regulamin-ikerg.pdf
https://wgkik.policki.pl/
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