ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO

Katowice, dnia 8 października 2021 r.
GKI.1410.5.2021

Pan Sławomir Barasiński
Ogólnopolski Związek
Zawodowy Geodetów
ul. Szlak 77/222 (KlatkaB2)
31-153 Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo nr OZZG.15.06.2021.SB z dnia 4 września 2021 r.
które dotyczyło skargi na „niedotrzymywanie terminów weryfikacji przekazywanych wyników
prac geodezyjnych przez Wydział Geodezji i Kartografii w Sosnowcu”, oraz nierówne
traktowanie poszczególnych wykonawców prac w aspekcie „kolejności oczekiwania
na weryfikację wyników prac” Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego informuje, iż Państwa pismo będzie rozpatrywane przez tut. organ jako
skarga na działanie organu (art. 227 KPA) - w dwóch zakresach dotyczących:
1. Przekraczania przez Prezydenta Miasta Sosnowiec obowiązujących terminów
weryfikacji.
2. Kolejności obsługi procesu weryfikacji składanych opracowań geodezyjnych przez
Prezydenta Miasta Sosnowiec.
Przedmiotowa skarga zostanie rozpatrzona w terminie jednego miesiąca.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Mirosław Puzia
Otrzymują:
1. Adresat,
2. Główny Geodeta Kraju
3. a/a (egzemplarz podpisany elektronicznie).
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Ponadto w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. Urz. UE L Nr 119 , str. 1),
Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana skargi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 7b ust. 2 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm).
Powyższe dane mogą być przekazane Głównemu Geodecie Kraju, sądom administracyjnym, stronom i uczestnikom
postępowania, jednostkom samorządu terytorialnego właściwym do spraw geodezji i kartografii lub innym upoważnionym
organom władzy publicznej.
Ponadto informuję, że:
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego;
2. Akta przedmiotowego postępowania wraz z danymi osobowymi zostaną przekazane do archiwum państwowego, gdzie
będą przechowywane wieczyście;
3. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych;
4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą
profilowane;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu
nadzorczego;
7. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul.
Jagiellońska 25;
8. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, do którego można składać żądania w zakresie ochrony danych
osobowych:
Pan Mariusz Warkoczyński., nr telefonu: 32 207 79 75, e-mail: iod@katowice.uw.gov.pl
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