
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z portalu i usług  

Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego ORSIP 2.0 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) - dalej „RODO”, niniejszym informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

I. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Granicznej 29. Kontakt telefoniczny do jednostki: 32 209 19 66, e-mail: 

sekretariat@wodgik.katowice.pl, www.wodgik.katowice.pl  

II. Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

w następujący sposób: 

− z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ESP - dostępnej na stronie: 

www.wodgik.katowice.pl/bip  

− przez e-mail: iod@wodgik.katowice.pl 

− telefonicznie: 32 601 98 22  

− listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29. 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w związku ze świadczeniem usług 

portalu Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 

Śląskiego ORSiP 2.0, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, e RODO:  

1) do korespondencji mailowej z użytkownikami, a w szczególności do: 

a) wnoszenia uwag dot. funkcjonowania portalu i publikowanych treści 

b) zgłaszania błędów w aplikacjach ORSIP (ankieta „Zgłoś błąd”) 

2) do wykonywania pomiarów statystycznych (Google Analytics) 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzał, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda), 

adres email oraz inne dodatkowe informacje podawane przez Państwa (z własnej woli) 

w przesyłanych e-mailach i formularzach kontaktowych umieszczanych do kontaktu 

na stronach ORSIP 2.0. 

V. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych do państwa trzeciego 

mailto:sekretariat@wodgik.katowice.pl
http://www.wodgik.katowice.pl/
http://www.wodgik.katowice.pl/bip
mailto:iod@wodgik.katowice.pl


Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, z którymi współpracuje 

Administrator, w szczególności: dostawcom usług w związku z zapewnieniem działania 

systemów teleinformatycznych jednostki oraz właściwemu organowi prowadzącemu 

sprawę w przypadku korespondencji niewłaściwie skierowanej. Przekazanie danych 

osobowych podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie w niezbędnym zakresie.  

Wykonywanie pomiarów statystycznych oraz ich prezentacja odbywa się z 

wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, w ramach których niezbędne, zbierane ku 

temu informacje mogę być przesyłane do serwerów Google znajdujących się w USA. 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych. 

Wymienione wyżej dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Każda osoba ma prawo do:  

1) uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli 

to ma miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych oraz uzyskania informacji o 

celach przetwarzania i kategoriach przetwarzanych danych, informacji o 

odbiorcach danych oraz informacji o innych prawach przysługujących jej wobec 

administratora, 

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 17 RODO,  

4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi 

jedna z okoliczności wymienionych w art. 18 RODO,  

5) przenoszenia danych, które dostarczyła administratorowi, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym 

z przepisów prawa. 

VIII. Informacja o źródle i wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach 

niepodania danych osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych 

stanowi warunek umożliwiający realizację celów z pkt. III 

IX. Informacja o automatycznym przetwarzaniu i profilowaniu. 

Administrator nie wykorzystuje Państwa danych do podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany ani też nie wykorzystuje ich w celu profilowania. 


