
BG.6642. dnia ………………

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a)  oświadczam, że zobowiązuję się do:

1. nie udostępniania i nie rozpowszechniania danych udostępnionych poprzez system Geoportal 
t.j. bazy graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków, warstw ewidencji, sytuacji, 
uzbrojenia i projektowanych sieci określonych w przepisach ustawy prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz przepisach wykonawczych w/w ustawy.

2. przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych.

Nazwisko i imię użytkownika
indywidualny e-mail.

Login
nadaje  administrator

systemu

Hasło jednorazowe
zmiana przy pierwszym

logowaniu

Użytkownik systemu

1. przyjmuję do wiadomości, że wszelka moja aktywność w Geoportalu jest rejestrowana przez 
system.

2. kwituję odbiór nadanego loginu i hasła dostępu do systemu ,,Geoportal Powiatu 
Brzezińskiego’’

…………………………………………………..
Podpis i /lub pieczątka użytkownika 

   dnia ………………………..

Otrzymują:
1. Użytkownik 
2. Wydział BGiGN



BG.6642. dnia ………………

    

  Informacja o zasadach działania systemu ,,Geoportal Powiatu Brzezińskiego’’. 

Starosta Brzeziński

umożliwia  dostęp  w  trybie  niepublicznym  do  bazy  graficznej  i  opisowej  ewidencji  gruntów

i  budynków,  warstw  ewidencji,  sytuacji,  uzbrojenia,  sieci  projektowanych,  oraz  materiałów

państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  drogą  elektroniczną  poprzez

przeglądarkę internetową.

Dostęp do serwisu możliwy jest ze strony http://brzeziny.geoportal2.pl 

Zasady działania systemu Geoportal:

1. Każdemu Użytkownikowi po zapoznaniu się i akceptacji niniejszej informacji oraz podpisaniu
załączonego oświadczenia zostanie przydzielony login oraz hasło, aktywowane przez 
administratora systemu. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła. Udostępnianie hasła 
osobom trzecim jest zabronione. 

2. Treść udostępnionych danych poprzez system Geoportal w zakresie bazy opisowej jest 
aktualna na moment logowania, zaś dane bazy graficznej przedstawiane są przez system z     
jednodniowym opóźnieniem. 

3. Dane zawarte w systemie Geoportal mają charakter informacyjny.
4. Przerwy w działalności systemu usługi mogą wynikać z przerwy w dostawie energii 

elektrycznej lub nieprawidłowego działania sieci internetowej. 
5. Zamierzone przerwy w działaniu systemu Geoportal to działania mające na celu konserwację, 

usunięcie wszelkich wad i usterek w pracy systemu oraz jego codzienną aktualizację.
6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu należy kierować do Geodety Powiatowego  

46 874 28 26 wew. 61,   e-mail: geodeta.pow@powiat-brzeziny.pl.

…………………………………….
                                                                                                            Pieczęć i podpis z up. Starosty

Z powyższą treścią zapoznałem/łam się i w pełni ją akceptuję.

Użytkownik systemu

…………………………………..
podpis użytkownika

mailto:geodeta.pow@powiat-brzeziny.pl
http://brzeziny.geoportal2.pl/

