Umowa Nr Geoportal.K.1334.
.2019
dotycząca zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
zawarta w dniu ……………………. w Biłgoraju pomiędzy:
Powiatem Biłgorajskim prowadzącym Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju w imieniu którego działają
Pan ...............................................
Pan ..............................................
NIP: 918-199-38-47
zwanym dalej „Udostępniającym”
a
Imię: ...................................
Nazwisko: ..........................
Miejsce prowadzenia działalności: ..............................................................................................
REGON: ............................
NIP: ....................................
Komornik pracujący przy..............................................................................................................
w..........................................
zwanym dalej „Zgłaszającym”
`
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i
egzekucji ( j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17
lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
( j.t Dz. U. z 2014r. poz. 1114) zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie Zgłaszającemu możliwości korzystania
z serwisu znajdującego się w domenie internetowej, pod adresem:
https://bilgorajski.geoportal2.pl zwanym dalej serwisem.
2. Zgłaszającemu w serwisie zostają udostępnione następujące usługi:
a) moduł zapytania komornicze
b) ewidencja gruntów i budynków – Bez danych osobowych
§2
Niniejsza
umowa
umożliwia
dostęp
Zgłaszającemu
do
serwisu
https://bilgorajski.geoportal2.pl na czas nieokreślony (pod warunkiem nieprzerwanego
wykonywania zadań organu egzekwującego).
§3.
1. Zgłaszający zobowiązuje się korzystać z serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji
czynności komorniczych.
2. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że wszystkie podejmowane przez niego działania
w serwisie https://bilgorajski.geoportal2.pl są automatycznie rejestrowane i zapisywane
w historii jego konta.
§4
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1. Zgłaszającemu zostanie przydzielony login oraz hasło, aktywowane przez administratora
serwisu w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Login oraz hasło zostanie przesłane na adres e-mail ........................................../ adres
działalności*
3. Zgłaszający, po zalogowaniu do w/w serwisu ma możliwość zmiany hasła dostępowego.
4. Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła blokuje dostęp do serwisu. Odblokowanie konta
Zgłaszającego następuje po kontakcie z administratorem serwisu za pośrednictwem
poczty e-mail geoportal@bilgorajski.pl lub pod numerem telefonu 84 688-20-10.
5. W sytuacji, której dostępne w serwisie materiały pozostają nieaktualne, niezbędnym jest
kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 87.
§5
1. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi
spowodowane nie z jego winy tj. obejmujące między innymi przerwy w dostawie energii
elektrycznej, nieprawidłowe działanie sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu
systemu związane z jego aktualizacją, modernizacją czy bieżącą konserwacją, itp.
2. W przypadku planowanych przerw w dostępie do usługi Udostępniający zobowiązuje się
do
zamieszczania
stosownej
informacji
na
stronie
internetowej
www.bilgorajski.pl/geoportal
§6
1. Udostępniający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
naruszenia przez Zgłaszającego postanowień niniejszej umowy.
2. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym nie zwalnia Zgłaszającego z roszczeń z
tytułu wcześniejszej aktywności w serwisie.
§7
1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na piśmie pod rygorem
nieważności z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zgłaszający ma obowiązek zawiadomić w terminie do 2 dni roboczych o wszelkich
zmianach danych go identyfikujących a w szczególności zmianie adresu poczty e-mail.
Zgłoszenia należy dokonać wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres
Udostępniającego: geoportal@bilgorajski.pl
4. Zgłaszający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych powierzonych na
podstawie niniejszej umowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) Przed rozpoczęciem prac,
związanych z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszający zobowiązuje się
zastosować środki organizacyjne dla zapewnienia właściwej ochrony powierzonych do
przetwarzania danych osobowych a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich
dalszym udostępnieniem, w tym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Skutki braku prawidłowego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 obciążać będą
wyłącznie Zgłaszającego.
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6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania postanowień niniejszej umowy
poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby
Udostępniającego.
7. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Udostępniający i jeden egzemplarz Zgłaszający.
*/ niepotrzebne skreślić

........................................
Zgłaszający

.............................................
Udostępniający

3

