
10.5       wersja z dnia 08.06.2020r. 
Ruda Śląska dnia .................... 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

PRZYJĘCIA OBOWIĄZKÓW 
- INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO* 

- KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH* 
PRZY ZABYTKACH NIERUCHOMYCH 

 
Ja .............................................................................. niżej podpisany, 

zamieszkały w .................................... przy ulicy .................................. 
 
zgodnie z przepisami art. 36a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz § 2.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. nr 138 poz.1554), zawiadamiam niniejszym o 
podjęciu przeze mnie obowiązków 
 
................................................................................. prac w obiekcie 

...................................................................................................... 

............................................... nr rejestru zabytków ............................ 

w nieruchomości stanowiącej własność ...................................................... 

położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy ....................................................... 

pod nr .................... zapisanej w księdze wieczystej .................................. 

 
Spełniam warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami, co poświadczają załączone dokumenty. 
 
Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu prac przy zabytkach 
oraz rygory przewidziane w w/w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych. 
 
 
 

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

 
Załączniki: 
1. uprawnienia budowlane (poświadczone za zgodność z oryginałem) 
2. świadectwa i zaświadczenia1 (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające, że osoba 

składająca oświadczenie przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 
instytucją kultury (lub zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile roboty budowlane przy tych obiektach 
prowadzone były przed dniem 26 sierpnia 2011r.) 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

                                                 
1 Udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru, potwierdzają świadectwa, 
w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach 
lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz 
której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były 
wykonywane lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. 
Udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytku niewpisanym do rejestru, a prowadzonych przed 
dniem 26 sierpnia 2011 r. potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa 
powyżej. 

 



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
I. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz          
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
1)pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl, 
2)pisemnie na adres siedziby Administratora. 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania - rozpatrywanie wniosku  
w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich/robót 
budowlanych umieszczenie urządzeń teletechnicznych/tablic/reklam/napisów przy/na zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków na podstawie art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 
oraz art. 36 ÷ 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie 
z art.5 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  
1) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism;  
2) dostawcom usług informatycznych, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych. Podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych; 

3) organom, które są właściwe do rozpatrzenia skargi lub wniosku – w przypadku braku właściwości Rady 
Miasta Ruda Śląska lub Prezydenta Miasta Ruda Śląska; 

4) innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim  
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) usunięcia swoich danych osobowych; 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
5) przenoszenia swoich danych osobowych, 
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma 

Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia 
zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH. 
Podanie przez Panią/Pana imienia i nazwiska oraz adresu jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie poda 
Pani/Pan tych danych osobowych, wniesiony wniosek pozostanie bez rozpoznania. 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych  
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 
 
 

……………………………………………………………… 
(czytelny podpis) 


