Instrukcja korzystania z Portalu branżowego
Grudzień 2021
I.

Podstawowe informacje
1. Portal branżowy przeznaczony jest dla podmiotów władających sieciami uzbrojenia
terenu (dalej Zgłaszający). Użytkownikami portalu są przedstawiciele wskazani przez
Zgłaszającego. Portal wspiera czynności, o których mowa w art. 28e ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne przez usługę uzgadniania i opiniowania bazy geodezyjna
ewidencja sieci uzbrojenia terenu dalej (baza GESUT) oraz usługę zgłaszania
niezgodności w treści bazy GESUT dla obszaru miasta Poznania drogą elektroniczną.
2. Portal branżowy jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej
http://portal.geopoz.poznan.pl/gesut;
3. Administratorem i udostępniającym Portal branżowy jest Zarząd Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ z siedzibą przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu,
61-655, posiadającym NIP: 209-00-01-440, REGON: 631257822, dalej Zarząd.
4. Instrukcja określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Portal branżowy, oraz
warunki świadczenia tych usług.
5. Instrukcja stanowi załącznik do „Wniosku o założenie konta w Portalu branżowym”.

II.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu branżowego
1. Dostęp do sieci Internet;
2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji co najmniej 73 (na innych
przeglądarkach Zarząd nie gwarantuje poprawności działania wszystkich funkcji);
3. Posiadanie przez Zgłaszającego konta poczty elektronicznej;
4. Zalecany monitor panoramiczny o rozdzielczości 1920x1080.

III.

Zasady korzystania z Portalu branżowego
1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie konta dostępowego.
2. Założenie konta dostępowego dla osób prawnych (firm/instytucji) lub dla
przedstawicieli osób
prawnych wymaga jednorazowego
złożenia przez
Zgłaszającego wniosku w formie papierowej (lub elektronicznie przez ePUAP).
Po jego pozytywnej weryfikacji, konto zostanie utworzone przez Zarząd, o czym
Zgłaszający zostanie powiadomiony drogą mailową.
3. Zgłaszającemu zostanie przydzielony identyfikator i hasło, które należy zmienić po
pierwszym logowaniu.
4. Logowanie przez Krajowy Węzeł Identyfikacji w celu weryfikacji osoby fizycznej na
portalu branżowym przetwarza dane dotyczące nr PESEL.
5. Udzielanie informacji o haśle innym osobom (w tym także innym osobom
zatrudnionym przez Zgłaszającego) jest zabronione.
6. Zgłaszający zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem, wyłącznie do uzgodnienia i opiniowania inicjalnej bazy GESUT oraz
do zgłaszania niezgodności w treści bazy GESUT, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne i aktami wykonawczymi.
7. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Portalu
powstałe na skutek zamierzonych przerw w działaniu Portalu lub działań nie leżących
po stronie Zarządu.
8. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu Portalu rozumie się wszelkie działania mające
na celu usunięcie wszelkich wad i usterek w pracy Portalu oraz jego konserwację.
9. W przypadku wystąpienia awarii Portalu, Zgłaszający powinien ten fakt zgłosić
na adres poczty elektronicznej: modgik@geopoz.poznan.pl.
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IV.

Ochrona danych osobowych
1. Zarząd informuje, że jest Administratorem danych osobowych wobec danych
osobowych:
a) udostępnionych Zgłaszającemu, za pomocą Portalu, w rozumieniu
obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
b) podanych we wniosku
2. Zarząd zapewnia, że wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w zakresie adekwatnym do ich
kategorii i wymogów prawnych.
3. Administrator przetwarza dane osobowe osób wskazanych przez Zgłaszającego,
w zakresie danych służbowych, mających ściśle zawodowy charakter, w tym dane
identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
4. Dane, o których mowa w pkt. 3 są przetwarzane w celu realizacji czynności
niezbędnych do założenia i zarządzania kontem dostępowym Portalu oraz:
a) zgłaszania skarg, reklamacji lub zgłoszeń,
b) przekazywania danych niezbędnych do realizacji przez Zgłaszającego
uprawnień określonych przez przepisy ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi,
c) weryfikacja prawidłowości wykonania ww. uprawnień oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń.
5. Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych podanych we wniosku jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę
trzecią).
6. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla zrealizowania
celu dla którego zostały zebrane i przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji przepisów prawa.
7. Odbiorcami danych osobowych, osób wskazanych przez Zgłaszającego są
podmioty świadczące usługi względem Administratora na podstawie podpisanych
z nimi umów.
8. Powyższe dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych przez Zgłaszającego na wniosku o założenie konta jest
dobrowolne, ale niezbędne do założenie konta.
10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
11. Zarząd ma prawo zablokować osobom wskazanym przez Zgłaszającego dostęp do
Portalu w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa danych
osobowych lub wykorzystania
ich w celu innym niż realizacji uprawnień
Zgłaszającego wynikających z przepisów prawa.
12. Osobom wskazanym przez Zgłaszającego przysługują następujące prawa
na mocy art. 15 -22 RODO:
13. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
14. prawo do sprostowania danych osobowych;
15. prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 17
RODO);
16. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach
wskazanych w art. 18 RODO);
17. prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 20
RODO);
18. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec
(i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn
związanych ze swoją szczególną sytuacją;
19. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
20. Zarząd zobowiązuje się udostępnić dane osobowe, których jest administratorem,
za pomocą Portalu uprawnionym osobom, w zakresie niezbędnym do realizacji przez
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Zgłaszającego uprawnień określonych przez przepisy ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi.
21. Zgłaszający oraz każda osoba przez niego wskazana, zobowiązuje się do zachowania
w tajemnicy udostępnionych za pomocą Portalu danych osobowych oraz sposobu ich
zabezpieczenia.
22. Przetwarzanie udostępnionych za pomocą Portalu danych osobowych może
odbywać się wyłącznie w granicach i celu określonych przez przepisy prawa, a ich
dalsze udostępnienie może odbywać się wyłącznie uprawnionym podmiotom na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
23. Zarząd informuje, że nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony udostępnionych
danych osobowych sprawuje powołany przez Zarząd Inspektor Ochrony Danych :
Pani Renata Promis
tel . 61 8271873
e-mail: iod@geopoz.poznan.pl
V.

Opłaty
1. Dostęp do Portalu branżowego jest nieodpłatny.

VI.

Sprawy porządkowe
1. Zgłaszający pisemnie powiadomi Zarząd o wszelkich zmianach mających związek
z trybem uzgadniania i opiniowania inicjalnej bazy GESUT lub trybem zgłaszania
niezgodności w treści bazy GESUT i dostępem do Portalu.
2. Wszelkie zmiany dotyczące firmy/instytucji, w imieniu której działa Zgłaszający,
a w szczególności zamknięcie, zawieszenie, zmiana nazwy, adresu siedziby, zmiana
wykonywanego zakresu działalności, wymagają zgłoszenia do Zarządu w ciągu 14 dni
kalendarzowych od powstania zmiany.
3. Zarząd zastrzega możliwość zmiany niniejszej Instrukcji w każdym czasie. Zmiany
wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na stronie startowej Portalu.
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