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OŚWIADCZENIE 

złożone w dniu ....................................... 

przez Panią/Pana........................................................................................................................................................................................ 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………....................................... 

adres: ................................................................................................................................................................................................................ 

PESEL ............................................................ telefon kontaktowy /* ………..…………………...……. 

 

w związku z planowaną budową ………………………………………… 

Oświadczam/(y) co następuje: 

1. jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym / władającym ** nieruchomości 

gruntowej stanowiącej działki nr.................. w obrębie ewid. nr ............................, położonej w Łodzi przy  

ul. ................................................................  

2. wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody/** na zaprojektowanie i wykonanie na  nieruchomości opisanej w 

pkt. 1 w ramach ………………………………………………………………………. planowanego do budowy 

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

3. uzgodniono lokalizację zaprojektowanego …………………………….  na nieruchomości określonej w pkt. 1, 
zgodnie z przedłożonym załącznikiem graficznym, 

4. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dla kontrahenta (osoby fizycznej) – 

informacja o ochronie danych osobowych, zapisanej na 2 stronie niniejszego oświadczenia. 

Dodatkowe postanowienia: 

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

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

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

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

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

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE, KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ MAPA Z NANIESIONĄ LOKALIZACJĄ 

……………………………………………………………. ZOSTAŁO SPORZĄDZONE W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH 

EGZEMPLARZACH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ ZE STRON. 

 Uwagi: 

Przedmiotowe oświadczenie stanowi prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn.zm.). 

O terminie rozpoczęcia robót Inwestor powiadomi w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac. Inwestor zobowiązuje 

Wykonawcę robót do przywrócenia stanu nawierzchni sprzed rozpoczęcia inwestycji. 

Oświadczenie sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje składający oświadczenie, drugi egzemplarz 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym oświadczeniu, przez 

Administratora danych, tj. Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 oraz 

odbiorców danych osobowych wskazanych przez Administratora w klauzuli informacyjnej, wyłącznie w celu realizacji 

inwestycji. 

 

Składający oświadczenie:    

         ..…………………………………… 

         czytelny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA (OSOBY FIZYCZNEJ )–  

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem 

stosowania od dnia 25 maja 2018 roku 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) – RODO, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

Spółka informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych kontrahenta (osoby fizycznej), w związku z realizacją 

inwestycji polegającej na budowie ………………………………………………., zwanej dalej Inwestycją, jest 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. 

Dane kontaktowe Spółki: ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź,  

tel. 42 66 49 100, adres: e-mail daneosobowe@lsi.net.pl 

Inspektorem Ochrony Danych ŁSI jest Pan Krzysztof Radecki, z którym można się kontaktować 
pod adresem e-mail: daneosobowe@lsi.net.pl; telefon: 42 20-14-809; lub pisemnie na adres 
siedziby ŁSI. 

2. Spółka przetwarza dane osobowe kontrahenta w celu realizacji ww. inwestycji, a także  

w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę jako Inwestora inwestycji 

polegającej na budowie ………………………………………………………………………………….. - art. 6 ust. 1 lit. a, c 

i f, art. 9 ust. 2 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę danych osobowych jest 

zgoda wyrażona przez kontrahenta (osobę fizyczną) oraz przepisy prawa nakładające określone 

obowiązki na Spółkę jako Inwestora przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

lecz konieczne w celu realizacji niniejszej inwestycji oraz wypełnienia obowiązków prawnych. 

Spółka przetwarzać będzie dane osobowe kontrahenta jedynie w zakresie i celu wynikającym z 

oświadczenia i przepisów prawa. 

3. Dane osobowe kontrahenta przetwarzane będą przez okres opracowywania dokumentacji 

projektowej oraz w okresie trwania umowy z Wykonawcą robót budowlanych , tj. do końca upływu 

okresu gwarancji oraz do upływu okresu przez który Spółka zobowiązana jest archiwizować 

dokumentację związaną z realizacją Inwestycji. 

4. Odbiorcami danych osobowych kontrahenta będą w szczególności: 

 organy administracji publicznej wszystkich instancji (np. organy administracji 

architektoniczno-budowlanej) – na mocy odpowiednich przepisów prawa; 

 osoby uprawnione do wykonania koncepcji i projektu budowy ………………………………………           

w Łodzi; 

 wykonawcy robót budowlanych; 

 sądy; 

 inwestor zastępczy; 

 jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, biorące udział w realizacji Inwestycji. 

5. Kontrahentowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do 

swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontrahent - może 

zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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