
                                                                                                   ……………, dnia………………… 

 
Starosta Lęborski 
  ul. Czołgistów 5 
   84-300 Lębork  

 
WNIOSEK 

o założenie konta w serwisie Web-EWID 
PORTAL RZECZOZNAWCY 

Użytkownik konta WebEWID: 
Imię: …………………………, Nazwisko: …………………………… PESEL: ……………...….. 
Adres: …………………………………………………………………………………………..…... 
Kod pocztowy:…………………………., Miejscowość: …………………………………....……… 
Tel.: ……………………………………..., E-mail: ……………………………………….….…... 
Nr uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości………………………………….. 
 

Dane do wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty: 
Nazwa firmy: 
………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………...…… 
Adres: …………………………………………………………………………………………….... 
Kod pocztowy:…………………………., Miejscowość: ………………………………….………. 
NIP:………………………………………,  REGON:………………………………...………….. 
Tel.: ……………………………………..., E-mail: ………………………………………….…... 
 
Do wniosku dołączam kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie 
szacowania nieruchomości. 
 
1. Zobowiązuję się do wykorzystania danych udostępnionych przez Portal Rzeczoznawcy wyłącznie do celów wynikających 

z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) w zakresie 
szacowania nieruchomości. 

2. Oświadczam, że informacje pozyskane drogą teletransmisji, zgodnie z art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725) wykorzystam wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, dla którego zostały 
udostępnione.  

3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego loginu i hasła do systemu Web-EWID 
pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego użycia tychże danych oraz użytkowania konta 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Potwierdzam poprawność moich danych adresowych. 

                                                                                                                     
                                                                                                                       .………………………………………  

                                                                                                                                                                                                                   (podpis użytkownika konta)  

 
LOGIN: …………………………………* HASŁO:……………………………………....* 
 
Proszę wskazać sposób przekazania loginu i hasła: osobiście, poczta e-mail.** 
 
*-wypełnia pracownik Starostwa Powiatowego w Lęborku 
**-niepotrzebne skreślić 

 
.……………………………………… 

                                                                                                                                                                        (Sprawdzono pod względem merytorycznym) 

                                                                                                                                                                         data i podpis 

 
Administratorem danych jest Starosta Lęborski, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: iodo@starostwolebork.pl). Podstawą 
przetwarzania danych są kompetencje powiatu wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te 
kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, 
żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była 
zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. Szczegółowe zasady 
przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie powiatleborski.bip.gov.pl/klauzula-informacyjna/ oraz w miejscach obsługi klientów. 

mailto:iodo@starostwolebork.pl

