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(NUMER CZŁONKOWSKI) 

 

 

 

WNIOSEK 

 O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW  

 ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 

1.…………………………………………………………………. 2.…………………………………… 
(IMIONA I NAZWISKO)    (NAZWISKO RODOWE) 

 

3.……………………………………… 4.………………………  5.…………………………………… 
(IMIĘ OJCA)   (PESEL)   (MIEJSCE URODZENIA) 

 

6.…………………………………………………………………………………………………………. 
(ADRES DO KORESPONDENCJI) 

 

7.………………………………………………………………………………………………………..... 
(ADRES ZAMIESZKANIA) 

 

8.…………………………………………………………….…… 9.…………………………………… 
(TELEFON KONTAKTOWY) (ADRES E-MAIL) 

 

10.……………………………………………………………………………………………………....... 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
                             (WYKSZTAŁCENIE: Nazwa ukończonej szkoły/uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia) 

 

11.……………………………………………………………………………………………………...… 
                                                                         (TYTUŁ ZAWODOWY/NAUKOWY) 

 

12. UPRAWNIENIA BUDOWLANE: 

L.p. 
NUMER 

UPRAWNIEŃ 

DATA 

WYDANIA 
WYDANE PRZEZ SPECJALNOŚĆ 

     

     

     

 

13. MIEJSCE PRACY (NAZWA FIRMY)……………………………………………………………………….. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

-ZDJĘCIE 1 szt. 

-KOPIA UPRAWNIEŃ / KOPIA UPRAWNIEŃ POTWIERDZONA NOTARIALNIE - ……….szt. 

ŁOD 
   

MIEJSCE 

 NA FOTOGRAFIĘ 
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OŚWIADCZENIE: 

1. Oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia członka samorządu zawodowego określone w ustawie z dn. 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016 poz. 1725 z późn. zm.), a także w 

Kodeksie etyki zawodowej członków PIIB. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że na stronie PIIB www.piib.org.pl oraz ŁOIIB www.lod.piib.org.pl  publikowane są obowiązujące 

Członków Izby akty prawne, regulaminy, uchwały a także informacje dotyczące składek, ubezpieczenia oraz aktualności z 

zakresu działania samorządu zawodowego. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania ŁOIIB o każdej zmianie danych adresowych, telefonicznych oraz 

mailowych na piśmie. Zaniechanie tego obowiązku oznaczać będzie, że korespondencja wysyłana na poprzedni adres uznana 

zostanie za skutecznie doręczoną. 

 

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

              (MIEJSCOWOŚĆ, DATA)   (CZYTELNY PODPIS) 
 

Klauzula informacyjna - informacja Administratora danych osobowych dla osób ubiegających się 

o wpisanie na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych] 

Administratorem danych osobowych jest  Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Łodzi 91-425, przy ul. Północnej 39. Kontakt 

z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lod@piib.org.pl lub 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 biurowarszawa@kzajac.com.pl lub IOD@piib.org.pl . 

[Przetwarzanie danych] 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia postępowania o wpisanie na listę członków okręgowej izby, prowadzenia 

rejestru członków okręgowej izby, wszczynanych z urzędu postępowań w sprawie zawieszania w prawach członka i postępowań o skreślenia z listy członków, 

postępowań odwoławczych i nadzwyczajnych związanych z tymi postępowaniami, w celu realizacja działań statutowych samorządu zawodowego, w 

szczególności związanych z działalnością szkoleniową, jak również w celach archiwalnych w  związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z  późn. zm.). W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest zrealizowanie powyższych 
celów, w tym wpisania na listę członków okręgowej izby. 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej 

wskazanych aktów normatywnych w szczególności: 

1) 1 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  

2) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725 z późn. zm. ), 

3) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),  

4) ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), 

5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1278), 

6) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu  prowadzenia w formie elektronicznej 

centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z  2014 

r. poz. 1513 z późn. zm.),  

7) Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 

8) Regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

9) Regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
10) Regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

11) Regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

12) Regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

13) Regulaminie okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictw, 

14) Regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

15) Regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

16) Regulaminie okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

17) Regulaminie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

[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. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). 

[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, 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 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. 

 

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

data      podpis wnioskodawcy 


