
……………………………………..                                                                        …………………………… 
Imię i nazwisko / Firma                                       Miejscowość, data  
…………………………………….. 
Adres 

       KWK ……………………………… 

        ……………………………… 
          Adres 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI GEOLOGICZNO-GÓRNICZ EJ 

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji górniczo-geologicznej, niezbędnej dla 
zaprojektowania właściwego zabezpieczenia nowo realizowanego obiektu budowlanego pn. 
…………………………………………………………………………………………………….…….. 

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

usytuowanego w miejscowości: ……….…………………………………………………………….  

przy ul. ………………………………………………………………………………….……………… 

na działce nr ………….……………………………………………………………………………….. 

Do wniosku załączam szkic orientacyjny usytuowania planowanej inwestycji, sporządzony na 
podkładzie mapowym w skali 1:5000 lub 1:10000.*/ 

 

………………………………………………. 
Podpis wnioskodawcy 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) RODO, informujemy, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (44-330),  
Al. Jana Pawła II 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy 
KRS w Gliwicach, pod numerem KRS  0000072093. 

• Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres siedziby JSW S.A.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do naprawy szkód górniczych wyrządzonych ruchem 
zakładu górniczego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO. 

• Podane przez Panią/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia ugody i procedowania roszczenia o naprawę szkody 
górniczej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia ugody. 

• Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia możliwości wniesienia kolejnych roszczeń z tytułu 
szkody. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi 
roszczeń pomiędzy stronami.  

• Odbiorcą Pani/Pana danych będą firmy świadczące usługi niezbędne do zaspokojenia Pani/Pana roszczeń z tytułu szkód 
wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, w szczególności firmy wykonujące roboty budowlane, usługi remontowe, 
projektowe, kosztorysowe, geodezyjne oraz usługi w zakresie wycen nieruchomości i ich składników. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji  międzynarodowych. 

•  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

• Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do  organu  nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 
  

*/ - właściwe podkreślić  

Oświadczam, że zapoznałam/em si ę z powy ższymi informacjami .    

 

………………………………….. ………………………………….. 
Data Podpis  

 


