WNIOSEK
O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA
1. .………………………………………………………………..............................................2. ………………………………………....
(imię i nazwisko)
(imię ojca)
3. ...................................... 4. ............................................................... ................................5. .....................................................................
(rok urodzenia)
(nr PESEL)
(nazwisko rodowe)

6. Miejsce zamieszkania................................................................................................................................................................................
(kod, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania)
7. Adres do korespondencji............................................................................................................................................................................
(kod, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania)
8. Telefon .................................................................................................... e-mail ......................................................................................
9. Posiadane uprawnienia ..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
10. W przypadku zmiany danych wymienionych w pkt. 6-9, zobowiązuję się do poinformowania o tych zmianach KUP OIIB.
11. Klauzula informacyjna:
 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
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .) ) i nie będą udostępniane innym
odbiorcom,
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, zgodnie z wymogiem art.8 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do
przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa).
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych osobowych w celu realizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .) jest obligatoryjne.
➢ Oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia członka samorządu zawodowego określone w ustawie z dnia 15.12.2000 o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725).
➢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z działalnością izby.

...................................................................................................
(miejscowość i data)

.........................................................................................................
(podpis)

Załączniki:
1) kopie uprawnień (uwierzytelnione)……...szt.
2) kopie decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane w Głównym Urzędzie Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, dla osób posiadających uprawnienia budowlane wydane po 14 lutego 1995 r. ….szt.
3) kopie dowodu wpłaty
- wpisowe 100 zł, składka okręgowa 29 zł/miesięcznie za okres: 6 miesięcy - 174 zł / 12 miesięcy –348 zł *
na konto: Kujawsko Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
nr konta: 78 1240 6478 1111 0000 4949 9276
4) kopie dowodu wpłaty za
- roczne ubezpieczenie OC – 70 zł, roczną składkę na działalność Krajowej Rady – 72 zł
na konto: Polska Izba Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa
nr konta: .. 1160 2244 0160 0000 09.. …. aby uzyskać pełny nr konta części krajowej należy skontaktować się z Biurem
Okręgowym Izby w Bydgoszczy pod numerem (52) 366 70 50 lub 366 70 57
Uwaga:
* Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883).
* Uwierzytelnienie uprawnień zgodnie z ustawą o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. 2009 r. Nr 216, poz. 1676)

