MISTER BUDOWNICTWA - INOWROCŁAW 2018
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
w kategorii:
 obiekty nowo wybudowane,
 adaptacje, remonty, przebudowy

ZGŁASZAJĄCY
…………………………………………………………………………………………...………
/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………...………………
/adres, nr telefonu i e-mail/

INFORMACJA O ZGŁOSZONYM OBIEKCIE
RODZAJ OBIEKTU: ………………………………………………………………………...…......
ADRES OBIEKTU: ……………………………………………………………….……..…………
DATA ODBIORU: ………………………………………………………………..…………….….
INFORMACJA O INWESTORZE

PEŁNA NAZWA INWESTORA: ……………………………………………………………………
ADRES : ………………………………………….…………………………………………….…
TELEFON KONTAKTOWY:

………………………………………………………………………

INFORMACJA O PROJEKTANCIE

IMIĘ I NAZWISKO (TYTUŁY): …………………………………………………………………….….
NAZWA BIURA PROJEKTÓW: ……………………….…..………..…………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………..……………..
TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………….…….………

INFORMACJA O KIEROWNIKU BUDOWY

IMIĘ I NAZWISKO (TYTUŁY): …………………………………………………………………….….

ADRES: ……………………………………………………………………………..……………..
TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………….…….………

INFORMACJA O WYKONAWCY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...
ADRES: ……………………………………………………………………………..…………….
TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………….…….………

…………………………………………………………………………………………………...

INFORMACJA O WŁAŚCICIELU
(należy wypełnić, jeśli nie jest nim inwestor, dołączając zgodę wszystkich właścicieli)

PEŁNA NAZWA LUB IMIONA I NAZWISKA WŁAŚCICIELI: ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………………..……………..
TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………….…….………

PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE
Odniesienie do kryteriów oceny: forma architektoniczna, funkcjonalność (walory użytkowe i
estetyczne),

jakość

wykonawstwa;

nowoczesność

zastosowanych

rozwiązań

projektowych,

zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektu budowlanego, wkomponowanie obiektu w
otaczający teren. Ponadto charakterystyczne parametry – powierzchnie, gabaryty, kubatura oraz

opis cech, które wg zgłaszającego wyróżniają obiekt.

………………...………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIKI:

I. OBOWIĄZKOWE

□ 1. Kopia protokołu odbioru robót, pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia budynku do
użytkowania.

□ 2. Kopia uzgodnienia z konserwatorem zabytków (w przypadkach przewidzianych prawem).
□ 3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych - wyrażone przez wszystkich uczestników
procesu inwestycyjnego tj. inwestora, głównego projektanta, kierownika
wykonawcę, użytkownika, właściciela lub współwłaścicieli obiektu.

budowy,

□ 4. Zgoda właściciela/współwłaścicieli* obiektu budowlanego na zgłoszenie obiektu
budowlanego do konkursu i publikację zdjęć obiektu w ramach konkursu.

□ 5. Zdjęcia, wizualizacje lub prezentacje obiektu na CD.
II. DODATKOWE (np. projekt budowlany, opis techniczny, wizualizacje, informacje o
przyznanych nagrodach itp. :
1. ……………………………………………………………………………………………….………
2. ……………………………………………………………………………………………………….

Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez Miasto Inowrocław
na potrzeby organizacji konkursu „Mister Budownictwa – Inowrocław 2018”
1. Podpisując niniejszy dokument wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
rozporządzeniem 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. U. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1) - określanym jako "RODO".
2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Inowrocław z siedzibą przy ul. Prezydenta
Franklina Roosevelta 36 w Inowrocławiu.
3. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych pod numerem tel. 52-355-53-47 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl.
4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Mister Budownictwa –
Inowrocław 2018”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o wyrażoną zgodę. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia
laureatów.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku zgłoszenia obiektu do konkursu „Mister Budownictwa –
Inowrocław 2018” będą publikowane na stronie internetowej www.inowroclaw.pl oraz udostępniane
mediom.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych.

…………………………………………..

Podpis zgłaszającego

Zgoda właściciela (współwłaściciela) lub jego przedstawiciela

Jako właściciel (współwłaściciel)* / przedstawiciel właściciela (współwłaściciela)*,
tj. …………………………………………………………………………………………………………..…
wyrażam zgodę* / wyrażam zgodę w imieniu właściciela (współwłaściciela)* na zgłoszenie
obiektu budowlanego: ………………………………………………………………………….…………,
wskazanego w zgłoszeniu do konkursu „Mister Budownictwa - Inowrocław 2018” oraz
publikację zdjęć obiektu w ramach konkursu.

Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez Miasto Inowrocław
na potrzeby organizacji konkursu „Mister Budownictwa – Inowrocław 2018”
1. Podpisując niniejszy dokument wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
rozporządzeniem 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. U. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1) - określanym jako "RODO".
2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Inowrocław z siedzibą przy ul. Prezydenta
Franklina Roosevelta 36 w Inowrocławiu.
3. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych pod numerem tel. 52-355-53-47 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl.
4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Mister Budownictwa –
Inowrocław 2018”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o wyrażoną zgodę. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia
laureatów.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku zgłoszenia obiektu do konkursu „Mister Budownictwa –
Inowrocław 2018” będą publikowane na stronie internetowej www.inowroclaw.pl oraz udostępniane
mediom.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych.

…………………………………….…………..
Data i podpis

* - niewłaściwe skreślić

Zgoda inwestora / głównego projektanta / kierownika budowy /
wykonawcy / użytkownika / właściciela / współwłaściciela *
na przetwarzanie danych osobowych

Inowrocław, dnia…………………………

………………………………………………
imię i nazwisko
.………………………………….………….
………………………………………………
Adres, nr telefonu, e-mail

Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez Miasto Inowrocław
na potrzeby organizacji konkursu „Mister Budownictwa – Inowrocław 2018”
1. Podpisując niniejszy dokument wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
rozporządzeniem 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. U. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1) - określanym jako "RODO".
2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Inowrocław z siedzibą przy ul. Prezydenta
Franklina Roosevelta 36 w Inowrocławiu.
3. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych pod numerem tel. 52-355-53-47 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl.
4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu zgłoszenia obiektu do konkursu „Mister Budownictwa
– Inowrocław 2018”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o wyrażoną zgodę. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu i
ogłoszenia laureatów.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku zgłoszenia obiektu do konkursu „Mister Budownictwa –
Inowrocław 2018” będą publikowane na stronie internetowej www.inowroclaw.pl oraz udostępniane
mediom.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych.

……………………………………
podpis

* - niewłaściwe skreślić

