Informacja zawierająca dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
zamieszczone w ogłoszeniu umieszczonym na budowie lub rozbiórce
/art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane./

Zgodnie z art. 41 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2018
r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) w związku z § 14 ust.2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa Pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, ze
zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2042 ), informuję :
1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bądź robót budowlanych :
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Inwestor : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
3. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
.……………………….…………………………..................................................................
........................................................................................................................................
4. Maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie............................................
5. Wymagany (art. 21a ustawy Prawo budowlane) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony
przez kierownika budowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
i znajduje się: ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................
/ podpis inwestora/ów /

1. Informacja nie dotyczy budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów
liniowych.
2. Ogłoszenie zawierające dane, o których mowa w art. 42. Ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, wymagane
jest w stosunku do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających
dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie planuje się zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo, na
których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Umieszcza się je na terenie budowy w widocznym
miejscu łącznie z tablicą informacyjną, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Uwaga:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach ul. Rynek 13,
40-003 Katowice.
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@pinb.katowice.pl lub
pisemnie na adres: ul. Rynek 13, 40-003 Katowice.

3.
4.
5.

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy prawo budowlane i o
statystyce publicznej.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:




dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:





osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1.
2.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych przez
Panią/Pana informacji.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

3.

