DEKLARACJA WYRAŻENIA ZGODY
na przetwarzanie danych osobowych
w celu umieszczenia na stronie internetowej KUPOIIB
www.kup.piib.org.pl
w Wykazie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
lub na Liście rzeczoznawców budowlanych członków Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa

Ja, ..............................................................................................................................…..urodzona(y)
......................................, wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych moich danych osobowych*.
Imię i nazwisko .........................................................................., nr członkowski…………………………..
Posiadane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektowe,
wykonawcze):
..........................................................................................................................................................................
Nr ewid. up.: ........................................................., w specjalności: ..............................................................,
w zakresie (bez ograniczeń, ograniczone): ………….....................................................................................
Posiadane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektowe,
wykonawcze):
...........................................................................................................................................................................
Nr ewid. up.: ......................................................, w specjalności: ..................................................................,
w zakresie (bez ograniczeń, ograniczone): ……………..................................................................................
Uprawniony rzeczoznawca w zakresie: ……………........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ..........................................................., tel. kom.: ...........................................................
Strona www: ......................................................., adres e-mail: ......................................................................
Inne: ...................................................................................................................................................................
.......................................................
Czytelny podpis – imię i nazwisko

* Proszę dokonać wyboru danych osobowych i wypełnić wybrane rubryki.

OŚWIADCZENIE RODO
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu danych osobowych (wskazanych w deklaracji) przez KujawskoPomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy na potrzeby wnioskowanej czynności.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z
siedzibą w Bydgoszczy, ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
2. Można z nami kontaktować się w następujący sposób:
 listownie: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. K.Gotowskiego 6, 85-030
Bydgoszcz,
 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: kup.piib.org.pl,
 e-mailowo na adres:kup@piib.org.pl,
 telefonicznie: 052 366 70 50,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod@piib.org.pl
Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania,
usuwania, prawo do skargi oraz sprzeciwu do ich przetwarzania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem, iż dla realizacji celów statutowych, w tym do wykonania wnioskowanej czynności, oraz celem wykonania
obowiązków nałożonych ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, jest niezbędne.
..............................................
Data

..................................................
podps

