UMOWA nr BG.6642.

.201

o udostępnianie przez przeglądarkę internetową baz danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
(o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

instytucjom realizującym zadania publiczne
W dniu …………………………….. r. w Brzezinach pomiędzy:
Skarbem Państwa - Starostą Brzezińskim ……………………………………….
z siedzibą w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny,
– zwanym dalej Udostępniającym,
a
reprezentowaną
– uprawnionego do samodzielnego reprezentowania
danych.

– zwanym dalej Odbiorcą

Mając na względzie realizację zadań starosty wykonującego je przy pomocy geodety
powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, wynikających m.in. z art. 6a
ust 1. pkt 2 ppkt b, 7d pkt. 1 i 7 oraz art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm. dalej - pgik), art. 14
ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. 2017,
poz. 1382) w związku z art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. 2017 poz. 570 z późn.
zm.) § 44 pkt 4 i 5 , § 51 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z
2016 r. poz. 1034 z późn. zm. dalej - egib), oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 27
września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w
rejestrze publicznym ( Dz. U. 2018, poz. 29)
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1.

Udostępniający zapewnia Odbiorcy danych nieodpłatny dostęp
do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym obszaru
powiatu brzezińskiego poprzez serwis znajdujący się na internetowej stronie
http://brzeziny.geoportal2.pl, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim.
2.
Dostęp niniejszy nastąpi za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
§2
1.

Udostępniający zbiera dane osobowe do zbioru danych, na podstawie art. 7d pkt 1 i
7, art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 pgik § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 73 pkt 1
egib.
2.
Udostępniający gwarantuje, że zapisy danych osobowych w zbiorze danych
zawierają wyłącznie dane osobowe osób, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 1 i 2 pgik
oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 11 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz § 73 pkt 1 egib.
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§3
1. Odbiorca danych zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych informacji
z bazy danych ewidencji gruntów i budynków wyłącznie do realizacji zadań własnych
bez prawa ich kopiowania, modyfikowania i udostępniania osobom trzecim.
2. Udostępnione dane z ewidencji gruntów i budynków maja jedynie charakter
informacyjny i nie mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez Odbiorcę danych w
żaden sposób, poza dokonywaniem wydruków w celach wymienionych w ust.1.
§4
Odbiorca danych oraz każdy upoważniony przez niego pracownik zobowiązuje się
do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z art. 3 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 2
i 4, art. 36 ÷ 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz § 1 i 2, § 4 pkt. 5, § 6 ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 i 5
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr. 100, poz. 1024).
§5
1. Prawo dostępu do informacji z bazy danych opisowych ewidencji gruntów, budynków i
lokali będą posiadali wyłącznie upoważnieni na piśmie przez Odbiorcę danych jego
pracownicy zgodnie z wzorem upoważnienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Odbiorca danych wydaje upoważnienie dostępu do danych opisowych ewidencji
gruntów i budynków oraz je odwołuje, powiadamiając o tym każdorazowo
Udostępniającego w formie pisemnej załączając kopię upoważnienia, o którym mowa w
ust. 1.
3. Udostępnienie informacji z bazy danych opisowych ewidencji gruntów i budynków
nastąpi w wyniku zarejestrowania się osoby upoważnionej w systemie internetowym, po
uprzednim odebraniu od Udostępniającego jawnego identyfikatora i tajnego hasła.
4. Osoba upoważniona zobowiązana jest do nieudostępniania identyfikatora i hasła osobom
trzecim i takie zobowiązania składać będzie przy odbiorze tych danych.
5. Osoby upoważnione mogą uzyskać informacje z Rejestru gruntów, Rejestru budynków i
Rejestru lokali.
§6
Udostępniający zastrzega sobie prawo monitorowania użytkowania systemu poprzez
zapisywanie czasu, typu operacji i liczby pobranych rekordów do raportu przez każdego
użytkownika systemu, a następnie sporządzanie zestawień użytkowania systemu.
§7
1. W przypadku stwierdzenia przez Udostępniającego:
1)
naruszenia przez Odbiorcę danych przepisów § 3 oraz 5 ust 4 niniejszej
umowy Udostępniający zastrzega sobie prawo wstrzymania udostępniania danych
z ewidencji gruntów i budynków drogą internetową,
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2) naruszenia przez Odbiorcę danych przepisów wymienionych w § 4 niniejszej
umowy Udostępniający zastrzega sobie prawo wstrzymania udostępniania
danych z bazy opisowej gruntów i budynków.
2. Niezależnie od sankcji przewidzianych w punktach 1 i 2 ust. 1 będzie dochodzone
od Odbiorcy danych wyrównanie strat Skarbu Państwa z tytułu naruszenia przepisów
niniejszej umowy.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§9
Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
1. Upoważnienia pracowników Odbiorcy danych do przetwarzania danych osobowych
z bazy danych ewidencji gruntów i budynków udostępnionej za pomocą przeglądarki
internetowej, stanowią załączniki numer 1 do umowy.
2. Oświadczenia pracowników Odbiorcy danych o zapoznaniu się z zasadami działania
serwisu internetowego, oraz pokwitowania odbioru loginu i hasła dostępu do systemu,
stanowią załączniki numer 2 do umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy prawa
obowiązującego, w szczególności przepisy ustaw powołanych w komparycji umowy oraz
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Odbiorcy
Danych, dwa dla Udostępniającego.
UDOSTĘPNIAJĄCY

ODBIORCA DANYCH
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Załącznik nr 1 do umowy nr BG.6642.

.
Brzeziny,

r.

……………………………..
PIECZĘĆ URZĘDU/ INSTYTUCJI

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 umowy nr BG.6642.

.

o udostępnianie przez przeglądarkę internetową baz danych ewidencyjnych instytucjom
realizującym zadania publiczne zawartej w dniu

roku pomiędzy Skarbem

Państwa – Starostą Brzezińskim a
UPOWAŻNIAM
Panią/Pana*

posiadającą/-cego* PESEL
,

–

legitymującą/-cym*

się

dowodem

osobistym

numer

do przetwarzania danych osobowych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

udostępnionej za pomocą przeglądarki internetowej, w zakresie i celu wskazanym w art. 21
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku, prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2101 z późn. zm.) oraz ustawach szczególnych, na podstawie których odbiorca realizuje
zadania publiczne.

……………………………………….
Podpis i pieczęć upoważniającego

* - niepotrzebne skreślić
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