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WNIOSEK 

O UMIESZCZENIE NA LIŚCIE OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

I TYTUŁ RZECZOZNAWCY 

Nr ewid. SLK/……../….…………../…… 

Nr wpisu do C.R.Rz. B. ……………./…………../……….. 

 

Nazwisko, Imiona .............………………………………………………………………………….............. 

Tytuł zawodowy/naukowy ....................…………………………………………………………………… 

Data urodzenia ....................…………………………………………………………………… 

Adres .........................................................…………………………………………………………………… 

 .............................…………………………..………………………………………………………………………  

Telefon/fax ....................................……………………………………………………….................. 

Adres email ........................................…………………………………………………………………… 

Specjalność /proszę zaznaczyć prawidłową pozycję znakiem „X”/:  

 1. Architektoniczna  8. Kolejowa 

 2. Architektoniczna i konstrukcyjno-
budowlana 

 9. Konstrukcyjno-budowlana 
 

 3. Architektoniczna 
i konstrukcyjno-inżynieryjna 

 10. Konstrukcyjno-inżynieryjna 

 4. Drogowa  11. Mostowa 

 5. Instalacje elektryczne  12. Telekomunikacyjna 

 6. Instalacje sanitarne  13. Wodnomelioracyjna 

 7. Instalacyjno-inżynieryjna 

 w zakresie elektrycznym 

 w zakresie sanitarnym 
 

 14. Wyburzeniowa 

 15. Rzeczoznawca Zakres rzeczoznawstwa ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Zakres uprawnień budowlanych /proszę zaznaczyć prawidłową pozycję znakiem „X”/: 

 Bez ograniczeń 
/wszystkie wskazane wyżej uprawnienia 
budowlane/ 

 W ograniczonym zakresie 
/wszystkie wskazane wyżej uprawnienia 
budowlane/ 

 Bez ograniczeń – uprawnienia o numerze ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
W ograniczonym zakresie – uprawnienia o numerze ……………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* powyższe nie dotyczy tytułu rzeczoznawcy 

Numer i data posiadanych uprawnień budowlanych lub tytułu rzeczoznawcy …….……………. 

 ...........................…………………………………………………………………………………………………….. 

 ...........................…………………………………………………………………………………………………….. 

 ...........................…………………………………………………………………………………………………….. 

Preferowany zakres świadczonych usług /proszę zaznaczyć prawidłową pozycję znakiem „X”/: 

 Kierownictwo budowy, 

Kierownictwo robót 

 Funkcja inspektora nadzoru 

 Opinie techniczne, 

Ekspertyzy budowlane 

 Projektowanie, 

Sprawdzanie projektu 

 Przeglądy techniczne  Inwentaryzacja 

 

1. Wyrażam zgodę na zamieszczenie w/w danych, w tym danych osobowych (strona 1 i strona 2 druku 
„wniosek o umieszczenie na liście osób posiadających uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy”), na 
liście osób posiadających uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy, publikowanej na stronie 
internetowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781 t.j. i z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Tym samym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w wyżej wymienym celu. 

2. Zobowiązuję się do aktualizacji przedstawianych danych. 
3. Potwierdzam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
4. Przyjmuję do wiadomości, że wpis na liście może ulec usunięciu po okresie 24 miesięcy w razie jego nie 

odnowienia względnie w przypadku skreślenia z listy członków Izby lub zawieszenia w prawach członka 
Izby. 

5. Potwierdzam zapoznanie się z pełną treścią „Informacji Administratora danych osobowych dla osoby 
wnoszącej o wpis na listę osób posiadających uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy”. 

 
 
...............................................   ..................................................... 
miejscowość, data      podpis 
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Informacja Administratora danych osobowych 
dla osoby wnoszącej o wpis na listę osób posiadających uprawnienia budowlane i tytuł 
rzeczoznawcy 

 
[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych] 
Administratorem danych osobowych jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, z siedzibą 
w Katowicach przy ulicy Adama 1b [40-467]. 

 
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@slk.piib.org.pllub pisemnie na 
wyżej wskazany adres siedziby administratora. 

 
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym 
przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres 
e-mail biuro@slk.piib.org.pl. 

 
[Przetwarzanie danych] 
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o umieszczenie na 
liście osób posiadających uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy, jak również w celach archiwalnych 
w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2020r. 
poz. 164, z późn. zm.). W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest zrealizowanie powyższych celów. 

 
[Okres przechowywania danych] 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego 
z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. 

 
[Przekazywanie danych] 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania 
tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów, 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają 
dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

 
[Pani/Pana prawa] 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
*
;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jako członka PIIB jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO.  

 
* 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 




