
Załącznik do Wniosku o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Leżajskiego 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU GEOPORTAL 
dotyczący wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu w trybie chronionym. 

Definicje:  

Udostępniający – Starosta Leżajski – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Użytkownik – Osoba wskazana we wniosku o dostęp do serwisu Geoportal  

 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad nieodpłatnego udostępnienia 

możliwości korzystania z serwisu znajdującego się w domenie internetowej, pod adresem: 

https://lezajsk.geoportal2.pl, zwanym dalej Serwisem. 

2. Użytkownikowi zostaje udostępniona usługa przeglądania i pobierania danych z bazy EGiB, 

BDOT i GESUT  z terenu Powiatu Leżajskiego na podstawie i w zakresie wniosku złożonego 

przez Użytkownika. Obowiązujące wzory wniosków dostępne są https://lezajsk.geoportal2.pl/ 

3. Użytkownikowi mogą zostać udostępnione w trybie przeglądania również inne rejestry publiczne 

znajdujące  się w Serwisie.  

4. Użytkownik oświadcza, iż zobowiązuje się wykorzystać dostęp do Serwisu oraz dane, do których 

otrzymał dostęp za pośrednictwem serwisu wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych, bez możliwości rozpowszechniania i udostępniania pozyskanych dokumentów 

i informacji, również po zakończeniu dostępu do serwisu. 

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie podejmowane przez niego działania 

w Serwisie są automatycznie rejestrowane i zapisywane w historii jego konta oraz jest świadomy 

przysługujących praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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). 

6. Użytkownikowi zostanie przydzielony login oraz hasło, aktywowane przez administratora serwisu 

w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do administratora kompletu dokumentów niezbędnych do 

otrzymania dostępu do Serwisu. Login i hasło, o których mowa powyżej zostaną przekazane 

zgodnie z treścią złożonego wniosku (pocztą e-mail lub odebrane osobiście przez Użytkownika). 

Użytkownik po zalogowaniu do w/w serwisu ma obowiązek zmiany hasła dostępowego. Hasło 

powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki 

specjalne. Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła blokuje dostęp do serwisu. Odblokowanie 

konta Użytkownika następuje poprzez formularz resetowania hasła. W przypadku problemów 

technicznych należy skontaktować się z administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty e-

mail: informatyk@starostwo.lezajsk.pl. 

7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom loginu 

i hasła  do Serwisu.  

8. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić w terminie do 7 dni roboczych o wszelkich zmianach 

identyfikujących jego osobę, a w szczególności o zmianie adresu poczty e-mail. Zgłoszenia należy 

dokonać wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres Udostępniającego: 

informatyk@starostwo.lezajsk.pl. Skutki braku prawidłowego zawiadomienia obciążać będą 

wyłącznie Użytkownika. 

9. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne. Ewentualne koszty związane z obsługą 

płatności elektronicznych ponosi Użytkownik. 

10. Udostepniający dołoży należytej staranności w celu zapewnienia Użytkownikowi stałości dostępu 

do Serwisu. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu, 

spowodowane przyczynami nie leżącymi po jego stronie, obejmujące m.in. zamierzone przerwy w 

działaniu portalu. Poprzez zamierzone przerwy rozumie się zwłaszcza wszelkie działania mające 

na celu usunięcie wszelkich wad i usterek w pracy Serwisu, jego aktualizacje, konserwacje oraz 

zasilenie zbiorami. 

11. Udostepniający ma prawo odebrania przyznanego dostępu do Serwisu w trybie 

natychmiastowym, w przypadku, naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego 

regulaminu. 

12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie wysyłane komunikaty pomiędzy 

Udostępniającym a Użytkownikiem traktuje się jako doręczone. 


