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.........................................................
(miejscowość i data)

Będąc upoważnionym do reprezentowania …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa i adres firmy)
zgłaszam wymienione poniżej osoby do wykonywania prac na rzecz powyższego podmiotu, na budowie…………………………………………….
zlokalizowanej przy …………………………………………………….………………….. zgodnie z poniższym imiennym zestawieniem.
Oświadczam, że wymienione poniżej osoby zostały zapoznane z:
1. Planem BIOZ,
2. zagrożeniami występującymi na budowie,
3. instrukcją bezpiecznego wykonywania robót,
4. przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
5. przepisami
w
zakresie
ochrony
przeciwpożarowej
obowiązującymi
na
przedmiotowej
budowie,
a w szczególności z zasadami i sposobami zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, postępowania na wypadek
pożaru, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych oraz warunków i zasad prowadzenia ewakuacji osób
i mienia,
6. obowiązkiem noszenia na terenie budowy hełmów ochronnych i kamizelek odblaskowych oraz obuwia roboczego,
7. obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej przy pracach wymagających takich zabezpieczeń,
8. obowiązkiem informowania kierownictwa budowy o wypadkach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych mających miejsce na
terenie budowy,
9. obowiązkiem informowania kierownictwa budowy o zauważonych na terenie budowy zagrożeniach dla zdrowia i życia, np. wycieki
substancji ropopochodnych (oleje, benzyna, smary itp.),
10. obowiązkiem prowadzenia gospodarki odpadami na budowie zgodnej z ustaleniami w Planie BIOZ,
11. bezwzględnym zakazem wnoszenia i spożywania na terenie budowy alkoholu i środków odurzających jak również przystępowania do
pracy w stanie nietrzeźwym czy pod wpływem środków odurzających,
co potwierdziły własnoręcznym podpisem:
Lp.

Imię

Nazwisko

Podpis

Oświadczam również, że osoby wymienione powyżej
- będą świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
- przebywają legalnie na terenie Polski i posiadają stosowne do obowiązujących na jej terenie przepisów zezwolenie na pracę
- posiadają wszystkie aktualne, wymagane przepisami prawa szkolenia bhp i orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy
na zajmowanych stanowiskach oraz wymagane kwalifikacje niezbędne do realizacji zleconych prac
- zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną prac
- zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych.
Równocześnie oświadczam, że w/w lista jest kompletna i obejmuje wszystkich pracowników dopuszczonych do pracy na terenie budowy.
Przyjmuję do wiadomości obowiązek uzupełnienia niniejszego oświadczenia w przypadku każdej zmiany w składzie osobowym, najpóźniej
w dniu poprzedzającym zmianę, a aktualne oświadczenie przekaże pisemnie. Oświadczam, iż również te osoby będą posiadać aktualne,
wymagane przepisami prawa szkolenia bhp i orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach
oraz dodatkowe uprawnienia, jeśli takowe niezbędne są do wykonywania powierzonych prac.
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Oświadczam, że jako przedstawiciel podwykonawcy, jestem świadomy odpowiedzialności związanej z dopuszczeniem do wykonywania pracy
przez pracowników nie posiadających orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy oraz niezbędnych
szkoleń i kwalifikacji. W związku z powyższym zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa w powyższym zakresie
przez cały okres realizacji umowy.
Jednocześnie zobowiązuję się do okazania na żądanie Warbud SA oryginałów dokumentów potwierdzających przedstawione powyżej dane.
Oświadczam, iż w każdym przypadku udostępniania Warbud S.A. danych osobowych ( w tym fotografii) pracowników oraz współpracowników
podwykonawcy, osób reprezentujących podwykonawcę, osób wskazanych do kontaktu lub innych osób fizycznych ( w tym reprezentujących
dalszych podwykonawców i dostawców), zobowiązuję się wykonać ( (najpóźniej z chwilą udostępnienia takich danych Warbud S.A.) w imieniu
Warbud S.A. wobec każdej z takich osób obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(Rozporządzenie 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) oraz zgodnie z
treścią niżej zamieszczonej informacji dotycząca przetwarzania danych osobowych*. Zobowiązuję się do okazania na każde żądanie Warbud
S.A. dowodów wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Jednocześnie zapewniam, iż spełniam
wszelkie warunki legalności przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Osobami odpowiedzialnymi za organizację i bezpieczeństwo pracy w imieniu firmy……………………………. pełnią:
Lp.

Funkcja i posiadane uprawnienia

Imię i Nazwisko

Podpis

Nadzór bezpośredni
Osoba wyznaczona do udzielania
pierwszej pomocy

.....................................................................................
(data i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu
firmy/kierownik robót)
Do podpisania niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca (bądź podmiot organizujący pracę) lub osoba uprawniona do występowania w imieniu
pracodawcy.
* „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazywana osobom, których dane zostały udostępnione Warbud S.A. przez podwykonawcę”:
Pani/Pana dane osobowe, w szczególności dane identyfikacyjne do kontaktu służbowego, dane o posiadanych kwalifikacjach, fotografia zostały udostępnione do WARBUD S.A. z
siedzibą w Warszawie ( adres ulica Domaniewska 32, 02-672 Warszawa). W wyniku tego udostepnienia Warbud S.A. stał się administratorem takich danych. Z administratorem można
się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@warbud.pl lub pisemnie na adres Warbud S.A. wskazany powyżej. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
się skontaktować, poprzez e-mail: iod@warbud.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy zawartej z WARBUD S.A. oraz w celach realizacji procedur bezpieczeństwa na budowie.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest wykonywanie Umowy. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do
wykonania Umowy. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty zapewniające: obsługę IT systemów informatycznych, usługi ochrony osób i mienia.
W zależności od sprawy dane osobowe mogą być przekazane inwestorowi, innym podwykonawcom WARBUD S.A. (w tym usługodawcom lub dostawcom) oraz spółkom powiązanym z
WARBUD S.A. w celu realizacji Umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to
jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane
kontaktowe znajdują się powyżej.

