członkostwo od*:

PODLASKA
OKRĘGOW A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

-

-

nr ewidencyjny członka*:

/

/

/

* wypełnia pracownik biura POIIB

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
.........................................................

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

imiona, nazwisko

imię ojca, (ew. nazwisko panieńskie kandydatki)

-

-

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

data urodzenia

miejsce urodzenia

nr PESEL

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

-

kod:

ADRES DO KORESPONDENCJI:
kod:

-

miejscowość:............................................................ miejscowość:............................................................
ul.......................................................................... ul..........................................................................

(0)
tel. kom.: (0-

-

tel.:

)

-

(0)
tel. kom.: (0-

-

tel.:

-

)

-

-

e-mail:...................................................................

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

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

miejscowość, data

podpis

Załączniki:

•
•

odpis notarialny lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Podlaskiej OIIB kopia posiadanych uprawnień
budowlanych ..... szt.
kopie dowodów wpłat wpisowego, składek członkowskich i rocznego ubezpieczenia OC

Prosimy o potwierdzenie podpisem zapoznania się z informacjami na odwrocie!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
ul. Legionowa 28 lok. 103B (I p.), 15-281 Białystok,
tel.: 0-85 742 49 30, fax: 0-85 742 49 45

OPŁATY POSZCZEGÓLNYCH SKŁADEK PROSIMY WNOSIĆ:
1. na konto PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,
15-281 BIAŁYSTOK, UL. LEGIONOWA 28 LOK. 103B,
BGK O/Białystok numer: 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844
- wpisowe: 100,- zł oraz składka okręgowa za 6 (174,- zł) lub 12 (348,- zł) kolejnych miesięcy
Razem włączając wpisowe: 274,- zł lub 448,- zł

2. na konto POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,
00-048 WARSZAWA, UL. MAZOWIECKA 6/8,
numer: INDYWIDUALNY NUMER KONTA

__ ____ ____ ____ ____ ____ ____
(w celu nadania indywidualnego numeru konta należy skontaktować się z biurem POIIB)
- roczne ubezpieczenie OC: 70,- zł oraz roczna składka na działalność Izby Krajowej: 72,- zł
Razem: 142,- zł
UWAGA!
Powyższe składki należy wnieść przed początkiem okresu składkowego. Początkiem okresu składkowego jest zawsze pierwszy dzień
miesiąca.
Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Podlaska OIIB, POIIB) z siedzibą
w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 lok. 103B. Można z nami kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok,
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: pdl.piib.org.pl,
3) e-mailowo na adres: pdl@piib.org.pl,
4) telefonicznie: 085 742 49 30,
5) faxem: 085 742 49 45.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Radę Podlaskiej OIIB inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
iod@pdl.piib.org.pl.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz w celu załatwiania wszelkich spraw
związanych z Państwa członkostwem w Izbie.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
1) art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1, z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,
z późniejszymi zmianami),
3) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000),
4) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 217,
z późniejszymi zmianami).
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą strony i inni uczestnicy postępowania wszczętego z Państwa wniosku.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą
w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Instrukcją kancelaryjną.
Przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz podpisu jest obowiązkowe. W przypadku braku ich
wskazania nie będzie możliwe prowadzenie postępowania. Pozostałe dane osobowe, które znajdą się we wniosku (skardze, piśmie) lub będą
podane przez Państwa na dalszym etapie postępowania nie są obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania może mieć wpływ na sposób
załatwienia sprawy przez właściwy organ Podlaskiej OIIB.

Zapoznałam/em się ……….………………………… (data, podpis)

