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                                                                                                                              Załącznik nr  1 
           do Regulaminu działalności 

                                                                                                                                              samopomocowej MOIIB 
 

                                                                                                                          Kraków,  dnia ................................................ 
  
  

WNIOSEK 
o udzielenie zapomogi  

  

 

1. Proszę o udzielenie zapomogi w wysokości.................................................................................................... 
 
2. Uzasadnienie: .................................................................... ............................................................................ 
 
        ......................................................................................................................................................................... 
 

 
3. W załączeniu przedkładam ............................................................................................................................. 
 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym wniosku, zgodnie z art.233 Kodeksu 

Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej  
  

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

podpis wnioskodawcy 

 
4. Wniosek Zespołu Samopomocowego MOIIB 

................................................................................... 
  
  
.................................................................................... 
Podpis Przewodniczącego Zespołu Samopomocowego 

  
5. Decyzje Prezydium MOIIB 

..................................................... 
  
...................................................... 
Podpis Przewodniczącego MOIIB 
 

 * niepotrzebne skreślić 

  
 
.............................................................................................................       
Nazwisko i imię członka 
MOIIB (rodziny)* 
 
............................................................................................................. 
stopień pokrewieństwa  
 
............................................................................................................. 
adres zamieszkania 
  
............................................................................................................. 
nr telefonu       
  
............................................................................................................. 
Nr konta bankowego 

 

  
 

Do: 
  
Zespołu Samopomocowego 
MOIIB 
ul. Czarnowiejska 80 
30-054 Kraków 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

MAŁOPOLSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KRAKOWIE W ZWIĄZKU 

UBIEGANIEM SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolską 

Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie w związku ubieganiem się o nadanie uprawnień 

budowlanych.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Małopolska 

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 

30-054 Kraków (dalej: Administrator).  

Dane kontaktowe: Koordynator ds. Ochrony Danych – e-mail: map1@map.piib.org.pl , tel.: 12 630 90 60 

wew. 205  

 

 

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane do celów działalności Zespołu Problemowego ds. Działań 

Samopomocowych MOIIB, a po rozpatrzeniu wniosku w związku realizacją przez MOIIB jej zadań 

statutowych.  

2. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest moja zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych tj.: imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, danych dotyczących wykształcenia, adresu 

zamieszkania, numeru PESEL, i innych danych niezbędnych do realizacji przez MOIIB zadań statutowych, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, C oraz E Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) oraz ustawą z dnia z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2016 r. nr 1725). Podanie danych osobowych 

wyszczególnionych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do rozpoznania wniosku.  

3. Przetwarzanie moich danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, przy czym zakres archiwizowanych 

danych zostanie ograniczony do niezbędnego, wymaganego przepisami minimum.  

5. Posiadam prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych – stosownie do art. 15 RODO,  

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych – w granicach  

art. 20 RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, opartego  

na art. 6 ust. 1 lit. g) RODO – w granicach art. 21 RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych 

na podstawie zgody, mogę cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań, przesłane 

Koordynatorowi ds. Ochrony Danych na adres e-mail: map1@map.piib.org.pl 

7. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

 

 

_____________________________                         _________________________________________ 

                        DATA                                                    CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 

 

mailto:map1@map.piib.org.pl
mailto:map1@map.piib.org.pl

