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Id. zgłoszenia OD.6640.1.4909.2021 Łomianki dn.17.08.2021r.

                                        ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się,  że przedstawiciel  – firma BAMBIT GEODEZJA S.C.  Marta Bambit  Dolińska,  Kamil  Doliński  na
zlecenie właściciela dz.ew.65,75 dokona poniższych czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie
ewidencyjnym 0018 Powązki, jednostka ewidencyjna 143204_2 gm.Leszno pow.warszawski zachodni. Prace mają
związek z wyznaczeniem punktów granicznych i ustaleniem przebiegu granic dz.ew.65 i 75.

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych określających przebieg granic pomiędzy działką
ewidencyjną oznaczoną  numerem 65 i  75 a dz.ew.22,64,62/2,68,70,71,73/1,74,76  z obr.0018 Powązki –
zgodnie z  §31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2020 poz.2052 oraz z 2021r. poz.922)

2. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granic
pomiędzy  działką  ewidencyjną  oznaczoną  numerem  65  i  75  a  dz.ew.22,64,62/2,68,70,71,73/1,74,76  z
obr.0018  Powązki   – zgodnie  z  art.39  ust.  1/5*  ustawy  z  dnia  17  maja 1989r.  -  Prawo geodezyjne  i
kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz.276 z późń. zmianami).

Rozpoczęcie w/w czynności nastąpi w dniu 24.09.2021r. o godz. 10:00 w miejscowości
Powązki w miejscu oznaczonym pomarańczowym kółkiem. 
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POUCZENIE

W interesie Pana/Pani/Państwa jako osobę, której grunty są okazywane lub są w bezpośrednim sąsiedztwie, leży udział w
w/w 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,  a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela –  pełnomocnictwo na piśmie.
Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

W  przypadku  współwłasności,  współużytkowania  wieczystego,  małżeńskiej  wspólności  ustawowej  –  uczestnikami
postępowania są wszystkie strony.

                

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

1) administratorem danych przetworzonych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest BAMBIT GEODEZJA S.C. Marta Bambit Dolińska Kamil Doliński ul.Żołnierzy Narwiku 8, 05-092 Łomianki, tel.692-464-979, 
bambit@wp.pl.

2) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia w/w czynności na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia. 7.12.2004r. W sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, rozporządzeniem w sprawie egib a także ustawą z dnia 29.09.1994 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 i w ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz.276 z późń. zmianami).

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych (art.15 RODO), żądania ich sprostowania (art.16 RODO) i 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.6 ust.1 lit.c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo przenoszenia danych (art.20 RODO) 
ani prawo 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 zgodnie 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 miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art.14 ust.2 lit.f RODO.

11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art.22 ust.1.


