
Mysłowice, dn. …………………...

……………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….
       (adres)

…………………………………………………….
( nr uprawnień budowlanych)

OŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO O PRZYJĘCIU
OBOWIĄZKU PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO

Niniejszym  oświadczam,  że  przyjąłem  obowiązek  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad
budową/robotami budowlanymi

…………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj i adres obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
(nr ewid. działki lub działek budowlanych)

Realizowaną/ymi  na  podstawie  pozwolenia  na  budowę  wydanego  przez
…………………………………………………………….. nr ………………………………...
z dnia …………………….

……………………………………………...........
(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Klauzulą informacyjną zgodną z RODO przeznaczoną dla interesantów
dotyczącą prowadzonych postępowań w zakresie przepisów prawa budowlanego”, stanowiącą integralną część
niniejszego wniosku.

.............................................
       /czytelny podpis wnioskodawcy/ 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  dodatkowych  danych  osobowych  wymienionych  w  pkt  5  Klauzuli
informacyjnej w celu łatwiejszego kontaktu z urzędem.

.............................................



       /czytelny podpis wnioskodawcy/ 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO1

przeznaczona dla interesantów 
dotycząca prowadzonych postępowań w zakresie przepisów prawa

budowlanego 

 
Informuję,  że od dnia 25 maja 2018 roku,  tj.  od dnia obowiązywania  Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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):

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru
Budowlanego w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a, zwany dalej:
Administratorem;  Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych,

2) Inspektorem  danych  osobowych  u  Administratora  jest  pani  Barbara  Szymkowiak,  e-mail:
pinb.myslowice@interia.pl, nr tel. 32 318 25 50,

3) Podstawa  prawna  przetwarzania  danych  osobowych  –  art.  6  ust.  1  pkt  „c”  RODO
(ROZPORZĄDZENIE 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), w zw. z:

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.

4) Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych,  będą  podmioty  upoważnione  na  podstawie
przepisów prawa,

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych
przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty
elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana
jest pisemna zgoda petenta.,

6) W  ramach  postępowań  prowadzonych  na  podstawie  Ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.
Kodeks  postępowania  administracyjnego  posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu),

polegającemu  na  wykorzystaniu  danych  osobowych  do  oceny  niektórych  czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.,

9) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  zgodny  z  obowiązującymi
przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach /t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 217/ i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz. U. z 2011 r. Nr
14, poz. 67 z późn. zm./.

10) Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niz cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

11) Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazane  odbiorcy  w  państwie  trzecim  lub  organizacji
międzynarodowej.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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)


