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ZAWIADOMINIE 

Hoczew dn, 23.06.2022 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy USŁUGI GEODEZYJNE Edyta Mikołajczak 
/nazwa wykonawcy/ 

na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości 
położonych w obrębie ewid. Hoczew, w jednostce ewidencyjnej Lesko . 

1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi 

numerami 537 z działkami sąsiadującymi nr 536, 525 i 500/8 oraz drogi gminnej nr 525 z 

rowem oznaczonym jako działka nr 538- zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

Pz.U.2021. poz. 1390/ z dnia 2021.07.30. 

2. Stabilizacji znaków granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia 

o taką stabilizację, i która zostanie wykonana na ich koszt. 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 13.00w miejscowości Hoczew. 
Miejscem spotkania będzie droga gminna oznaczona jako działka ewid. nr 525. 
Tel kontaktowy 691 564 754. 

POUCZENIE 
W interesie Pana/12a144-~3~* /jako właściciela/lytkewRik-a')—€1z4a44/działek*-nr 537, 536, 525, 
500/8, jest udział w tych czynnościach. 
Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. 
Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości 
osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach. 

Klauzula RODO: 
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 iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz. U.UE..L2016.119.1 / dalej RODO/ informuję, że: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest USŁUGI GEODEZYJNE Edyta Mikołajczak, tel. 
691564754 adres email: ek_mikolajczak@interia.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia pracy geodezyjnej zgłoszonej w PODGiK w Lasku a takft zgodnie z ustawa o rachunkowości z 
której wynika okres przechowywania danych w celu niezbędnym do rozliczeń. 

3. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości. 
4. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Pgik. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Pgik tj. 3 lata od dnia zawiadomienie o zakończeniu prac. 
7. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo: 

- Dostępu o danych (art. 15 RODO), 
- Żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), 
- Prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO, 

8. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 16 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane 
dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO)ani prawa 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.1 lit. E lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca. 

9. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

10. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art.14 ust.2 lit.f RODO. 

Otrzymuje: 
1. Osoby ujawnione w EGiB, 
2. a/a. 

GEODETA U WMONY 
mg. • inż. Ed ta Mi 4ilajczak 
upr. z zakre u li nr 20338 

nadane G.G.K. 


