
Umowa Nr  …............................

o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną

zawarta w dniu  …......................... pomiędzy:
Starostą Sierpeckim Panem Andrzejem Sławomirem Cześnikiem, zwanym dalej Starostą

a

nazwa firmy …............................................

adres …......................................................

NIP ….......................... REGON …..........................

zwanym dalej Zgłaszającym.

Strony ustalają co następuje:

§ 1
Zgłaszający upoważnia do zgłaszania w jego imieniu prac geodezyjnych:

Panią/Pana: ….........................................

telefon: …...............................................

e-mail: …................................................

Nr i zakres uprawnień zawodowych: ….........................

zwaną/zwanego dalej Wykonawcą.

§ 2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków zgłaszania prac geodezyjnych drogą
elektroniczną  poprzez  serwis  znajdujący  się  na  stronie  internetowej  https://sierpc.geoportal2.pl,
a także zasad przeglądania map w trybie chronionym oraz przeglądania poziomej i wysokościowej
osnowy geodezyjnej.
2. Wykonawcy w serwisie zostają udostępnione następujące usługi:
a)  przeglądania  baz  danych  powiatowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  w  celu
przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych;
b) przekazywania zgłoszenia pracy geodezyjnej;
c)  potwierdzenia  przyjęcia  zgłoszenia  i  informacji  o  materiałach  zawierających  dane  źródłowe
do wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej;
d)  otrzymywania  za  pośrednictwem  aplikacji  internetowej  dostępnej  w  serwisie,  materiałów
w postaci elektronicznej do wykorzystania przy wykonywaniu prac geodezyjnych;
e)  naliczania  opłaty,  wystawiania  Dokumentów  Obliczenia  Opłaty  i  przyjmowania  wpłat
za czynności geodezyjne i kartograficzne,
f) przekazywania zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub
prac kartograficznych,
g) komunikacja dwustronna z pracownikiem ośrodka za pośrednictwem przeznaczonego do tego
komunikatora.

§ 3
Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się wykorzystywać dostęp do ww. serwisu wyłącznie na
użytek  wykonywanych  przez  siebie  prac  geodezyjnych  (zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi), bez możliwości
cesji  przedmiotu  umowy ma osoby trzecie  w także  na  rzecz  innych osób zatrudnionych  przez

http://sierpc.geoportal2.pl/


Zgłaszającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelka jego aktywność jest rejestrowana
przez system.

§ 4
1. Wykonawcy zostanie przydzielony login oraz hasło, aktywowane przez administratora systemu.
Wykonawca ma możliwość zmiany hasła.  Udzielanie informacji o haśle innym osobom (w tym
także  osobom  zatrudnionym  przez  Zgłaszającego)  jest  zabronione.  Kilkukrotne  wprowadzenie
błędnego hasła, blokuje dostęp do systemu.
2. Starosta dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Wykonawcy stałego dostępu do systemu.
3. Starosta nie gwarantuje kompletności materiałów. Jeżeli materiały będą niekompletne, niezbędny
będzie kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu.

§ 5
1.  Wypełnienie  i  zatwierdzenie  formularza  zgłoszenia  pracy  geodezyjnej  w  systemie  przez
Wykonawcę,  równoważne  jest  zgłoszeniu  pracy  geodezyjnej  Staroście  Sierpeckiemu,  zgodnie
z art. 11 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021
roku poz. 1990 ze zm.).
2. Opłata nastąpi po wydaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnienie materiałów zasobu
oraz  za  wykonanie  czynności,  o  których  mowa  w  art.  40b  ust.  1  ustawy  Prawo  geodezyjne
i kartograficzne.

§ 6
1. Starosta nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi spowodowane nie z jego
winy, obejmujące między innymi przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe działanie
sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu.
2. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu systemu rozumie się wszelkie działania mające na celu
usunięcie wszelkich wad i usterek w pracy systemu oraz jego konserwację.

§ 7
1.Starosta,  jako  administrator  danych  osobowych,  powierza  Wykonawcy  przetwarzanie  danych
osobowych udostępnionych w ramach niniejszej umowy.
2.  Umowa nie upoważnia Wykonawcy do udostępnienia innym podmiotom danych osobowych,
udostępnionych na podstawie niniejszej umowy.
3. Dane osobowe są powierzone Wykonawcy wyłącznie do przetwarzania w celu wykonania prac
geodezyjnych i kartograficznych, o którym mowa w § 2 umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie
niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(t.  j.  Dz.U.2019 poz.  1781),  Rozporządzenie  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.
5.  Przed  rozpoczęciem  prac,  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  Wykonawca
zobowiązuje  się  zastosować  środki  organizacyjne  dla  zapewnienia  właściwej  ochrony
powierzonych do przetwarzania danych osobowych a w szczególności zabezpieczenia danych przed
ich dalszym udostępnieniem, w tym udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
6.  Wykonawca  niezwłocznie  poinformuje  Starostę  o  wszelkich  przypadkach  naruszenia
obowiązków  Wykonawcy  dotyczących  ochrony  powierzonych  danych  osobowych,  naruszenia
tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania.
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, jakie powstaną wobec Starosty lub osób trzecich
w  wyniku  niezgodnego  z  umową  przetwarzania  danych  osobowych  przekazanych  w  ramach
prowadzonych prac geodezyjnych i kartograficznych.



§ 8
Starosta ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub zwłoki z zapłatą opłat wynikających z aktywności
Wykonawcy  w  systemie.  Rozwiązanie  umowy  nie  oznacza  rezygnacji  z  roszczeń  z  tytułu
wcześniejszej aktywności w systemie.

§ 9
1. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowania
przepisy Kodeksu Cywilnego,
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania postanowień niniejszej umowy, będzie
rozstrzygał Sąd Rejonowy w Sierpcu.
3.  Niniejszą  umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
Zgłaszającego, Wykonawcy oraz dla Starosty.

….............................                …....................................                     …..............................................
Pieczątka Zgłaszającego                            Podpis Wykonawcy                                                  Starosta

Wypełnia Ośrodek Dokumentacji wyłącznie na swoim egzemplarzu:

Identyfikator osoby w systemie OŚRODEK  ....................................

Data rejestracji użytkownika dla zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną ….........................


