
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU GEOPORTAL 

Dotyczący Wykonawcy korzystającego z serwisu w trybie chronionym. 

 

 Definicje: 

 Udostępniający – Starosta Bialski  

 Użytkownik – Osoba wskazana we wniosku o dostęp do serwisu Geoportal 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest udostępnienie możliwości korzystania z serwisu 

znajdującego się w domenie internetowej, pod adresem: https://powiatbialski.geoportal2.pl 

zwanym dalej serwisem. 

2. Serwis pozwala na dokonywanie drogą elektroniczną zgłaszania prac geodezyjnych, przeglądania 

i wydruku danych zasobu do zgłoszonej pracy geodezyjnej, otrzymywania licencji w postaci 

dokumentu elektronicznego, otrzymywania Dokumentu Obliczenia Opłaty, przesyłania do 

PODGiK danych powstałych w wyniku prac geodezyjnych oraz wszelkich kontaktów  

z PODGiK. Aktywność Wykonawcy w systemie będzie rejestrowana przez ten system. 

3. Wykorzystywanie materiałów zasobu poprzez ten serwis do innych celów bez licencji, podlega 

karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za ich udostępnienie.  

4. System nie gwarantuje kompletności udostępnianych materiałów. Jeżeli w wyniku analizy 

materiałów otrzymanych poprzez system okaże się, że są niekompletne, niezbędny będzie kontakt 

z PODGiK w Białej Podlaskiej lub Oddziałem Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim celem 

pozyskania brakujących danych. 

5. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi spowodowane nie  

z jego winy, tj. obejmujące m.in. przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe 

działanie sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu związane z jego 

aktualizacją, modernizacją czy bieżącą konserwacją, itp. 

 

§ 2 

 

1. Użytkownik oświadcza, iż zobowiązuje się wykorzystać dostęp do serwisu 

https://powiatbialski.geoportal2.pl oraz dane, do których otrzymał dostęp za pośrednictwem 

serwisu wyłącznie w związku z wykonywaniem pracy geodezyjnej, bez możliwości 

rozpowszechniania i udostępniania pozyskanych dokumentów i informacji, również po 

zakończeniu dostępu do serwisu. 

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

w serwisie https://powiatbialski.geoportal2.pl są automatycznie rejestrowane i zapisywane  

w historii jego konta. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udostępniającego o wszelkich 

przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, 

naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie szkody, jakie powstaną wobec Udostępniającego lub osób trzecich  

w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 3 

 

1. Użytkownikowi zostanie przydzielony login oraz hasło, aktywowane przez administratora 

serwisu w terminie 7 dni od daty wpłynięcia do administratora kompletu dokumentów 

niezbędnych do otrzymania dostępu do serwisu Geoportal. Login i hasło, o których mowa 

powyżej zostaną przekazane zgodnie z treścią złożonego wniosku. 

2. Użytkownik po zalogowaniu do ww. serwisu ma możliwość zmiany hasła dostępowego. Hasło 

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

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

Użytkownika następuje po kontakcie z administratorem serwisu za pośrednictwem poczty e-mail: 

osrodek@powiatbialski.pl  lub pod numerem telefonu  83 3511375. Dostęp do serwisu 

Użytkownik uzyskuje po wprowadzeniu hasła przesłanego przez administratora na adres e-mail 

Użytkownika. 

 

§ 4 

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

identyfikujących użytkownika. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając wiadomość pocztą 

elektroniczną na adres Udostępniającego: osrodek@powiatbialski.pl. 

2. Skutki braku prawidłowego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 obciążać będą wyłącznie 

Użytkownika. 
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