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Wnioskodawca:      .................................................. 
   (pieczątka)         (miejscowość, data) 
 
 
 
 
 

        Prezydenta Miasta Bytomia 
        ul. Parkowa 2 
        41-902 Bytom 
 
 

Wniosek o uzyskanie dostępu do aplikacji i.Rzeczoznawca 
 
 

 Proszę o umożliwienie dostępu do aplikacji GEO - INFO  i.Rzeczoznawca 
w ramach wykonywanych czynności zawodowych jako rzeczoznawca majątkowy. 
 
Dane użytkownika konta: 
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy: 
....................................................................................................................................... 
Ulica ............................................................................... nr ......................................... 
Kod pocztowy ....................................... Miejscowość .................................................. 
NIP ....................................................... REGON ........................................................... 
KRS ........................................................ 
Telefon kontaktowy ........................................ email .................................................... 
 
reprezentowana przez : 
Imię ...................................................... Nazwisko ........................................................ 
Telefon kontaktowy ....................................... email ..................................................... 
 
Osoba uprawniona do wykonywania czynności rzeczoznawcy majątkowego: 

1. Imię ..............................................Nazwisko....................................................... 
Telefon kontaktowy..................................... email.............................................. 
Numer licencji: ........................................... 
Wykonująca zawód na podstawie art. 174 ust. 7 pkt …… UGN* 

2. Imię ..............................................Nazwisko....................................................... 
Telefon kontaktowy..................................... email.............................................. 
Numer licencji: ........................................... 
Wykonująca zawód na podstawie art. 174 ust. 7 pkt …… UGN* 
 

 
 



 

3. Imię ..............................................Nazwisko....................................................... 
Telefon kontaktowy..................................... email.............................................. 
Numer licencji: ........................................... 
Wykonująca zawód na podstawie art. 174 ust. 7 pkt …… UGN* 
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem korzystania z aplikacji 
i.Rzeczoznawca, zamieszczonym na stronie https://i-biip.um.bytom.pl/ikerg.html. 
 

Potwierdzam poprawność moich danych osobowych oraz oświadczam, że wszystkie 
podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne na dzień złożenia 
wniosku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ............................................................. 
         podpis wnioskodawcy (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  w przypadku składani wniosku za pomocą środków teleinformatycznych -  podpis elektroniczny, 
podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP; 
 
* należy podać odpowiedni punkt zgodnie z art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r.  
o gospodarce nieruchomościami tj.: Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód: 
1) prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej  
w zakresie szacowania nieruchomości, lub 
2) w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 
szacowania nieruchomości. 
 
 
Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest Prezydent Miasta Bytomia 41-902 Bytom  
ul. Parkowa 2. Dane kontaktowe Inspektora IOD: UM Bytom ul. Parkowa 2, email pi@um.bytom.pl. 
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych: 
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa; 
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa; 
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych; 
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia  skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych jego dotyczących  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu; 
5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. 


