
Z a r z ą d z e n i e   Nr  509/2020
Prezydenta  Miasta Kalisza

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Kalisza oraz w sprawie narad koordynacyjnych.

Na podstawie art. 7d  pkt 2 i  art. 28b-28c  ustawy z dnia 17 maja  1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z  2020 r.  poz. 276 z późn. zm. zwanej dalej Pgik) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1

1. Narady koordynacyjne organizuje i przewodniczy im upoważniony przez Prezydenta Miasta
Kalisza  Przewodniczący  posiadający  uprawnienia  zawodowe  do  wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art.
43 pkt 1 Pgik. Podczas nieobecności Przewodniczącego czynności te wykonuje w zastępstwie
inna  upoważniona  osoba.  Przewodniczący  wyznacza  termin  zakończenia  narady zgodnie  
z art. 28b ust.3 Pgik.

2. Narady koordynacyjne odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
za pomocą oprogramowania:  GEO-INFO i. Narady oraz GEO-IFO i. Projektant. 

3. Zawiadomienia  o  terminach  narad  koordynacyjnych są  przekazywane  przy wykorzystaniu
systemów teleinformatycznych na wskazane przez zainteresowane podmioty adresy e-mail
oraz  publikowane na stronie www.bip.kalisz.pl  w dziale  ogłoszenia   w zakładce  "Narady
koordynacyjne w WGiK". 

4. Brak  zajęcia  stanowiska  podmiotów  zawiadomionych  o  przeprowadzonej  naradzie
koordynacyjnej  w  wyznaczonym  terminie  końcowym  nie  wstrzymuje  prac  w  zakresie
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przyjmuje się, że podmiot
ten nie składa zastrzeżeń i uwag do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

5. Obsługę  organizacyjno-techniczną  narad  koordynacyjnych  oraz  dostęp  do  danych
i materiałów znajdujących się w zasobie,  niezbędnych do oceny poprawności przedkładanych
do  koordynacji  dokumentacji  projektowych,  zapewnia  pracownik  Powiatowego  Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu na stanowisku pracy ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

§ 2

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej  sieci uzbrojenia terenu może być  
złożony:

1) elektronicznie za pomocą oprogramowania GEO-INFO i. Projektant  po uprzednim zało-
żeniu konta, zaakceptowaniu regulaminu korzystania  z aplikacji  i utworzeniu dostępu
do tej aplikacji. Wzór wniosku o utworzenie dostępu i założenia konta w  aplikacji GEO-
INFO i.  Projektant  stanowi  załącznik   nr  1  do  Zarządzenia.  Regulamin  korzystania  
z aplikacji GEO-INFO i. Projektant drogą elektroniczną stanowi załącznik nr 2 do Zarzą-
dzenia.
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2) bezpośrednio w Wydziale Geodezji i  Kartografii lub przesłany na adres Urząd Miasta
Kalisza Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. Wzór wniosku o skoordynowanie usytuowa-
nia projektowanych sieci uzbrojenia terenu stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia. 

§ 3

Dokumentacja projektowa przed przekazaniem na naradę koordynacyjną podlega ocenie pod 
względem aktualności mapy do celów projektowych, czytelności projektu, zgodności 
z wnioskiem o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz 
z obowiązującymi przepisami. 

§ 4

1. Opłaty  za koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierane są 
zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z poźn. zm.). Wniesienie opłaty następuje przed uzgodnieniem 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. Opłaty mogą być uiszczone za pośrednictwem usług płatności internetowych, przelewów 
bankowych, przekazów pocztowych lub gotówką w kasie Urzędu Miasta podając w tytule 
przelewu nr Dokumentu  Obliczenia Opłaty (DOO).

§ 5

1. Uzgodnień przedstawionej do koordynacji projektowanej sieci  uzbrojenia terenu dokonuje
się na podstawie jednoznacznie określonych, podanych przez wnioskodawców współrzędnych
XY w obowiązującym układzie  współrzędnych  płaskich  prostokątnych  PL_2000  strefa  6,
stosowanych  w  pracach  geodezyjnych  związanych  z  wykonaniem  mapy  do  celów
projektowych, charakterystycznych punków obiektu oraz w sytuacjach tego wymagających
podania współrzędnych wysokościowych w obowiązującym  układzie  PL-EVRF 2007NH.

2.  Usytuowanie geodezyjne projektowanej sieci uzbrojenia terenu wymagane jest  w postaci
zapisu  elektronicznego  (pliki  w  formacie  .txt  lub  .giv  lub  .gml  lub  dxf  w  układzie
współrzędnych określonym w ust.  1)  –  preferowany jest  natywny plik  .giv,  który  można
utworzyć  
za pomocą nieodpłatnie udostępnionej aplikacji GEO-INFO DELTA w zakładce PODGiK na
stronie internetowej www.msip.kalisz.pl

3. Usytuowanie  projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu,  które  było  przedmiotem  narady
koordynacyjnej  podlega  rejestracji  w  bazie  danych  GESUT  obejmującej  zbiory  danych
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczącej geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

§ 6

 Po zakończeniu przeprowadzenia poszczególnych narad koordynacyjnych na dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem uzgadniania zamieszcza się klauzulę potwierdzającą jej 
przeprowadzenie. Dokumentacja projektowa z naniesioną cyfrową klauzulą będzie 
każdorazowo podpisywana cyfrowym podpisem kwalifikowanym przez osoby działające 
z upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza. Wzór klauzuli określony jest 
w załączniku nr 4 do Zarządzenia.
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Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 7

Prowadzenie uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu wspomagane jest następują-
cymi komputerowymi systemami informatycznymi:

1) GEO-INFO i. Projektant  w zakresie rejestracji wniosków  o uzgodnienie;
2) GEO-INFO i. Narady w zakresie przeprowadzania narady z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej;
3) GEO-INFO Mapa  w zakresie rejestracji w  bazie danych przestrzennych 

infrastruktury  informacji przestrzennej dotyczącej 
geodezyjnej ewidencji sieci   uzbrojenia terenu;

4)  Otago Zintegrowany System Wewnętrzny  w  zakresie  obsługi finansowej uzgodnień.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii.

§ 9

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10

Traci moc zarządzenie Nr 536/2016  Prezydenta Miasta  Kalisza  z dnia 21września 2016 r.
w sprawie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Kalisza oraz w sprawie narad koordynacyjnych (z późn.zm.).

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podpisania.
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Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 509/2020
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Kalisza 
oraz w sprawie narad koordynacyjnych.

            PREZYDENT MIASTA KALISZA 
   GŁÓWNY RYNEK 20
            62-800 KALISZ

WNIOSEK

o utworzenie dostępu i założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Projektant
Usługobiorca (użytkownik aplikacji GEO-INFO i.Projektant):
Usługobiorca:

Inwestor  *

Projektant *

Pełnomocnik *

Adres

NIP

REGON

Telefon

E-mail 

1. Potwierdzam poprawność moich danych. 
2. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu  korzystania z aplikacji GEO-INFO  i.Pro-

jektant  ( załącznik nr 2 do zarządzenia Nr ….  Prezydenta Miasta Kalisza z dnia ….., 
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze 
Miasta Kalisza oraz w sprawie narad koordynacyjnych) w  całości, bez żadnych wyjątków 
lub zastrzeżeń w tym zakresie.

3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom swojego      
identyfikatora i hasła w portalu i.Projektant. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że wszelka aktywność w serwisie i.Projektant będzie rejestrowa-
na  i archiwizowana przez system.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta       
Kalisza  w celu realizacji zamawianych usług.

6.  Nie stosowanie się do powyższych zapisów spowoduje  zablokowanie konta Usługobiorcy 
w serwisie.

………………………………………………………
(podpis Usługobiorcy)

*      Niepotrzebne skreślić
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza.
Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20 lub telefonicznie:
62 / 765 43 00.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można kontaktować się listownie: 62-800 Ka-
lisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@  um.kalisz  .pl  .

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia dostępu do modułu GEO-INFO i.Projektant. Podstawą 
prawną ich przetwarzania będzie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą 
być udostępnione firmie Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27 zapewniają-
cej właściwe funkcjonowanie udostępnianego modułu GEO-INFO i.Projektant.

Przechowywanie danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania dostępu do modułu GEO-INFO i.Projektant,
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych, osobie której te dane dotyczą przysługuje:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któ-
rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 War-
szawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochro-
ny danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależniona jest możliwość uzyskania do-
stępu do modułu GEO-INFO i.Projektant.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji .

Podejmowane w związku z przetwarzaniem danych decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
danych, w tym profilowaniu.

………………………………………………………
(podpis Usługobiorcy)
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 509/2020
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Kalisza 
oraz w sprawie narad koordynacyjnych.

Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant drogą elektroniczną 
§ 1. Definicje. 
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 
1) Udostępniający – Prezydent Miasta Kalisza świadczący usługi drogą elektroniczną; 

2) Projektant/Użytkownik – projektant, inwestor, pełnomocnik, który korzysta z usługi świadczonej drogą
elektroniczną przez Udostępniającego; 

3) Serwis dla Projektantów – aplikacja GEO-INFO i.Projektant; dostępna pod adresem 
projektant.um.kalisz.pl;

4) Regulamin – niniejszy regulamin. 

§ 2. Postanowienia ogólne. 
1. Do korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant niezbędne są: 
1) dostęp do sieci Internet; 

2) posiadanie konta poczty elektronicznej. 
2. Serwis dla Projektantów pozwala zarejestrowanym użytkownikom na przeglądanie oraz składanie 
wniosków o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, dokonanie opłat z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a także prowadzi wsparcie przebiegu narady 
koordynacyjnej jak i usprawnienia w tworzeniu dokumentacji, która powstała w jej wyniku w oparciu o 
zasady określone w ustawie  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 276 
z późn. zm.) 

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Warunki świadczenia usług. 
1. Uzyskanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Projektant następuje po złożeniu przez Użytkownika 
wniosku o utworzenie dostępu i  założenie konta w aplikacji i.Projektant i przesłaniu przez 
Udostępniającego na wskazany adres e-mail identyfikatora i inicjującego hasła. Użytkownik 
zobowiązany jest do dokonania zmiany inicjującego hasła przy pierwszym logowaniu do aplikacji na 
hasło własne. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie urzędu, wysłać pocztą lub w przypadku 
składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego powinien zawierać podpis elektroniczny, 
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 

2. Każdorazowe złożenie wniosku następuje po zalogowaniu się do aplikacji GEO-INFO i.Projektant 
z wykorzystaniem identyfikatora i własnego hasła, o których mowa w ust. 1. 

3. Korzystanie z modułu i.Projektant polega na przeglądaniu oraz składaniu wniosków wraz z 
materiałami o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

4. Do wniosku  o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu złożonego za 
pomocą modułu i.Projektant wymagane są następujące załączniki: 

1) mapa do celów projektowych w formacie .pdf;

2) mapa z przebiegiem projektowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przedłożonego do 
uzgodnienia, opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych, w formacie .pdf;

3) projekt przebiegu sieci w postaci zapisu elektronicznego (pliki w formacie .txt lub .giv lub .gml lub dxf
w  układzie  współrzędnych  płaskich  prostokątnych  PL_2000  strefa  6)  –  preferowany  jest  natywny
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Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

plik .giv który można utworzyć za pomocą nieodpłatnie udostępnionej aplikacji GEO-INFO DELTA w
zakładce PODGiK na stronie internetowej www.msip.kalisz.pl;

4) dodatkowo można przesłać inne dokumenty w postaci elektronicznej np. pełnomocnictwo z opłatą 
skarbową.

5. W ramach funkcjonalności Serwisu dla Projektantów Użytkownik może: 

1) realizować opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

2) otrzymywać informację o terminie narady koordynacyjnej oraz ewentualnych uwag po naradzie 
koordynacyjnej; 

3) otrzymywać odpisy  protokołów z narady koordynacyjnej; 

4) otrzymać automatycznie informacje o pojawieniu się nowych prac geodezyjnych w zakresach map do 
celów projektowych wykorzystywanych w zarejestrowanym projekcie;

5) po zakończeniu narady pobrać w aplikacji i. Projektant podpisaną elektronicznie dokumentację 
zawierającą klauzulę potwierdzającą jej przeprowadzenie.

` 
§ 4. Zmiany Regulaminu. 
1. Prezydent miasta Kalisza ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany we 
wniosku o utworzenie konta w portalu. Informacja o zmianach zostanie przekazana z wyprzedzeniem 
minimum 7 dniowym. 

3. W przypadku nie złożenia oświadczenia o rezygnacji z korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant 
drogą elektroniczną w terminie 7 dni od daty doręczenia zmian, uważa się, że zmiana Regulaminu została
zaakceptowana przez Użytkownika. 

§ 5. Postanowienia końcowe. 
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, gromadzonych w celu rejestracji i realizacji 
wniosków  jest Prezydent Miasta Kalisza. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. 

2. Wszelkie zmiany danych Użytkownika: adres, numer telefonu, adres e-mail, Użytkownik ma prawo 
zgłaszać poprzez przesłanie e-maila na adres wgk@um.kalisz.pl z prośbą o zmianę danych w portalu. 

3. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z dostępu do Serwisu dla Projektantów, składając 
do Prezydenta Miasta Kalisza pisemne zawiadomienie o rezygnacji z dostępu. W takim przypadku konto 
Użytkownika zostanie zablokowane, co jest równoznaczne z utratą dostępu do danych zgromadzonych 
w serwisie, dotyczących realizacji składanych wniosków. 

4. W przypadku wystąpienia awarii aplikacji GEO-INFO  i.Projektant użytkownik powinien ten fakt 
zgłosić na adres poczty elektronicznej wgk@um.kalisz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 62 7654307.

5. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi, spowodowane 
przyczynami nieleżącymi po jego stronie np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe 
działanie sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu oraz nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody powstałe w wyniku braku ciągłości działania portalu. 

6. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu systemu rozumie się wszelkie działania mające na celu 
usunięcie wad i usterek w pracy systemu oraz jego konserwację. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 509/2020
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Kalisza 
oraz w sprawie narad koordynacyjnych.

Kalisz, dnia…………………………..

Informacje o wnioskodawcy:

Imię i nazwisko*/ nazwa firmy*…………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………...

NIP………………………………………………………………

telefon kontaktowy …………………………………...

Znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną: WGK.6630……..

Prezydent Miasta Kalisza

        Główny Rynek 20

           62-800 Kalisz

WNIOSEK 

O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU                            

I. Opis przedmiotu wniosku:

Rodzaj i funkcja przewodu:

Informacje uzupełniające, w tym 

w szczególności: średnica, napię-

cie, ciśnienie, itp.

Podmiot władający siecią uzbro-

jenia terenu:

Lokalizacja:
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/…/

Krystian Kinastowski

Data przyjęcia wniosku: ………………………..

II. Niniejszym wyrażam zgodę na doręczanie zawiadomień o:

1 ) sposobie, terminie i miejscu przeprowadzania narad koordynacyjnych w rozumieniu 
art.   28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) terminie przeprowadzania dodatkowych narad koordynacyjnych w rozumieniu art. 28ba 
ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail:……………………………………… .

III. Wnoszę o udostępnienie Dokumentu Obliczenia Opłaty w wersji elektronicznej poprzez aplikację
i.Projektant lub o wysyłanie na adres e-mail ……………………………………………….

IV. Proszę o wydanie odpisu z protokołu narady koordynacyjnej: tak*) nie*)

V. Załączniki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika wnioskodawcy

*) niepotrzebne skreślić

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kon-
taktować się listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20 lub telefonicznie: 62 / 765 43 00.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz Główny 
Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@  um.kalisz  .pl  .
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu. Podstawą prawną ich przetwarzania będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. art 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne-
go rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
Odbiorcy danych osobowych. 
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostęp-
nione firmie Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27 zapewniającej właściwe funkcjonowa-
nie udostępnianego modułu GEO-INFO i.Projektant.
Przechowywanie danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli cho-
dzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-
wych.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych, osobie której te dane dotyczą przysługuje:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-

nano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależniona jest możliwość rozpatrzenia złożonego 
wniosku.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji .
Podejmowane w związku z przetwarzaniem danych decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym
profilowaniu.
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Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 509/2020
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Kalisza 
oraz w sprawie narad koordynacyjnych.

Wzór  klauzuli  potwierdzającej  informację,  że  dokumentacja  dotycząca  projektowanych  sieci
uzbrojenia  terenu  była  przedmiotem  narady  koordynacyjnej  przeprowadzonej  za  pomocą
środków komunikacji elektronicznej

Prezydent Miasta Kalisza

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne po-
świadcza się, że   niniejsza   dokumentacja   projektowa   była   przedmiotem   narady ko -
ordynacyjnej zakończonej dnia …… przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej pod numerem sprawy WGK.6630… w Urzędzie Miasta Kalisza.

(Podpis organu lub osoby przez niego upoważnionej)
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