Załącznik nr 2
Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
drogą elektroniczną
I. Definicje.
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Udostępniający – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie świadczący usługi drogą elektroniczną.
2. Rzeczoznawca – osoba posiadająca uprawnienia zawodowe wpisana do Centralnego
Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury
i Budownictwa, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez
Udostępniającego.
II. Warunki świadczenia usług.
1. Do korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca niezbędne są:
a) dostęp do sieci internet,
b) posiadanie konta poczty elektronicznej,
2. Uzyskanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca następuje po zawarciu przez
Rzeczoznawcę umowy i osobistym odebraniu od Udostępniającego identyfikatora
i inicjującego hasła. Rzeczoznawca zobowiązany jest do dokonania zmiany inicjującego
hasła przy pierwszym logowaniu do aplikacji na hasło własne.
3. Każdorazowe udostępnienie informacji następuje po zalogowaniu się do aplikacji GEOINFO i.Rzeczoznawca z wykorzystaniem identyfikatora i własnego hasła, o których mowa
w ust. 2.
4. Rzeczoznawca zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych informacji wyłącznie
zgodnie z umową, w szczególności do zachowania w tajemnicy wobec osób
nieuprawnionych informacji poufnych. Za informacje poufne rozumie się wszelkie
informacje, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, a w szczególności
informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
III. Zakres i sposób dostępu do danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
1. Korzystanie z modułu i.Rzeczoznawca umożliwia wygenerowanie zbioru danych
z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości oraz dostęp do materiałów stanowiących
podstawę zmian ewidencyjnych.
2. Program funkcjonuje w środowisku dowolnej przeglądarki internetowej. Zaleca się
korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek. Program jest wyposażony
w funkcjonalność rejestrowania "w tle" wszystkich czynności użytkownika, co oznacza
zapisanie, kto, jakich użył filtrów, kiedy wykorzystał oraz jakie usługi wykupił.
IV. Opłaty za świadczone usługi.
1. Korzystanie z modułu GEO-INFO i.Rzeczoznawca wymaga każdorazowego, uprzedniego
wykupienia dostępu czasowego do danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Opłaty za usługi wynikają z cennika znajdującego się w Ustawie z dnia
17.05.1989r.(Dz.U. 2020.276 t.j. z późn. zm.) Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Obowiązującymi formami płatności za dostęp są: gotówka, zwykły przelew bankowy,
płatność internetowa PayByNet lub przekaz pocztowy.
3. Całkowity czas jaki został wykupiony jest nieustannie wyświetlany na stronie internetowej.
V. Tryb postępowania reklamacyjnego.
1. W przypadku wystąpienia awarii aplikacji Rzeczoznawca powinien ten fakt zgłosić na
adres poczty elektronicznej modgik@um.szczecin.pl.
2. W przypadku utraty hasła należy zgłosić się osobiście do siedziby Udostępniającego
z dowodem tożsamości w celu uzyskania nowego hasła.
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