
  

 

Zgłaszający 

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

...................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa) 

Adres -    ................................................................................... 

Adres do korespondencji  -                  .......................................................................................... 

REGON ..................................................   NIP ...................................................................... 

Numer telefonu kontaktowego do godz. 15.30 .................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)* ………………………………………………………………………… 

 

 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 

61-655 Poznań, ul. Gronowa 20 

 

ZGŁOSZENIE/WNIOSEK W SPRAWIE AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTOWYCH  

OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

 (dotyczy osób prawnych) 

 

Wnoszę o aktualizację** poprawę** uzupełnienie** następujących danych: 

Nazwa osoby prawnej:………………………………………….................................................................... 

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

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

Adres:…………………………………………………………………….............................................................

Adres do korespondencji:........................................................................................................................ 

Nazwa rejestru osób prawnych: ………………………………………………………………………………. 

Numer w rejestrze osób prawnych: …………………………………………………………………………… 

Dotyczy nieruchomości (wymienić wszystkie nieruchomości na terenie miasta Poznania): 

Położenie - księga/księgi wieczyste: ………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

Załączniki: 

1. Odpis/zaświadczenie/wyciąg** z właściwego rejestru 

2. Dokument potwierdzający uprawnienie osoby zgłaszającej do występowania w imieniu właściciela 

 

 

 

………………………  ……………...………………… 
(data)          (podpis osoby zgłaszającej) 

 

 
* *Oświadczam, że zgodnie z § 49 ust. 3 rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz.U. 2001, nr 38, poz. 454; Dz.U. 2013, poz.1551) wnoszę o/wyrażam zgodę na doręczenie zawiadomienia o zmianie 

danych ewidencyjnych w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
**niepotrzebne skreślić 
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Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1) – dalej RODO, informuję, że: 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z art. 20 oraz art. 

26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku. Informujemy, że Administratorem danych jest 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, z siedzibą przy ul. Gronowej 20, 61-655 w Poznaniu. Administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres 

iod@geopoz.poznan.pl lub pisemnie na adres ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.  

Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, 

a udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa 

lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 


