
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA (PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO) 

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 
 
Ja niżej podpisany (na)............................................................................................................................. 

(imię, nazwisko, tytuł zawodowy) 
 
zam. ...............................................................................posiadający(ca) uprawnienia budowlane 
 
nr…...........................................................wydane przez …............................................................ 
 
zgodnie z art.41 ust.4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2020., poz. 1333 z 
późn. zm.) oświadczam, że projekt techniczny (nie dotyczy projektu budowlanego sporządzonego na 
podstawie przepisów obowiązujących do 18 września 2020 r. zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 
r., Dz. U. z 2020 r., poz. 471 z późn. zm.) dla zamierzenia budowlanego 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
zlokalizowanego na nieruchomości położonej w miejscowości..........................................., gmina 
 
………........................................, działka numer ……………......, którego inwestorem jest 
 
………………………………………………………………………………..…………………………………..… 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami 
dotyczącymi w/w zamierzenia budowlanego. 
 
 
 
 
Zostałem poinformowany, iż: 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanym 
RODO) Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku z siedzibą przy ul. ks. 
I. Skorupki nr 46, 42-100 w Kłobucku. Kontakt z administratorem możliwy jest: 1) listownie: Kłobuck, ul. ks. I. Skorupki nr 46 , 42-100 
Kłobuck; 2) e-mail: pinb_klobuck2@wp.pl; 3) telefonicznie: (34) 310-06-48. Administrator w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Kłobucku z siedzibą w Kłobucku przy ul. ks. I. Skorupki nr 46, 42-100 Kłobuck, z dniem 01 lipca 2018 r. wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest: 1) listownie: Kłobuck, ul. ks. I. Skorupki nr 46, 42-100 Kłobuck 
2) e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl; 3) telefonicznie: (34) 310-06-48. 
Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W związku z przetwarzaniem moich danych w celu wskazanym powyżej, moje 
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty 
upoważnione do odbioru moich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają 
moje dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Moje 
osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego w przepisów prawa. 
Mam prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia 
danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionowana jest prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub gdy 
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Moje dane osobowe nie będą 
poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. W związku z przetwarzaniem przez organ 
nadzoru budowlanego danych osobowych w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), prawo dostępu do informacji o źródle 
danych osobowych przetwarzanych przez organ, przysługuje mi w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, 
od której dane pozyskano. 
 
 

…................................................................................ 
Data i podpis projektanta / projektanta sprawdzającego 


