Załącznik nr 1 - do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.
........................................................
(miejscowość i data)

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO W SŁUPCY
ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca
OŚWIADCZENIE
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy
Ja niżej podpisany .......................................................................................................................
zamieszkały w .................................................... przy ul. ............................................................
spełniając wymogi przepisów art.12 ust.2 i 6 oraz znając obowiązki wynikające z art.22 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)
zawiadamiam niniejszym
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (rozbiórki obiektu) * :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(określić nazwę i rodzaj zamierzenia inwestycyjnego)

na nieruchomości stanowiącej własność ....................................................................................
.....................................................................................................................................................
położonej w ................................................................. przy ul. ..................................................
nr ......................................... na działkach ozn. nr ewid. ...........................................................,
która(y) ma być realizowana(y) na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę/ rozbiórkę/
zgłoszenie* nr/znak*....................................................................z dnia .....................................
wydanej przez .............................................................................................................................
Oświadczam , że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych
oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej określone w art. 90 do 101
Prawa budowlanego.
Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w specjalności: ………………………………….
.....................................................................................................................................................
Uprawnienia budowlane zostały mi udzielone decyzją .............................................................
......................................................................................................................................................
(organ, który udzielił / stwierdził posiadane uprawnienia )

z dnia ............................................. Nr ........................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art.21a Prawa budowlanego, został/ nie został*
sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczący przedmiotowej budowy.
W związku z realizacją wymogów art. 13 ust 1 i 2 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 o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w PINB w Słupcy jest: Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Słupcy, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupcy, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PINB w Słupcy za
pomocą adresu: inspektorat@pinb-slupca.pl.
3. Administrator danych osobowych – Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Słupcy - przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz ewentualnie na podstawie
udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) właściwie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i działań inspekcyjno – kontrolnych na
podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO tj. kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust.1. lit. c) RODO;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1. lit a) RODO.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
4, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzanie nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
z zastrzeżeniem, że realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie danych, w tym m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania
administracyjnego czy archiwizacji.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PINB w Słupcy Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji kiedy przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub wypełnienia obowiązków prawnych przez
Administratora. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, a ich
niepodanie może skutkować brakiem wypełnienia celu przez Administratora, dla którego zgoda jest wymagana.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

..............................................................
W załączeniu: odpis uprawnień budowlanych oraz
zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego
* - niepotrzebne skreślić

(podpis i pieczątka)

