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Załącznik nr 8 

do Instrukcji 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW 

NA UPRAWNIENIE OPERATORA MASZYN  I  INNYCH URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH  I  DROGOWYCH  

 

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

                 (numer PESEL)                                                                                                                          (numer Książki Operatora) 
  

Imię ……………………………………………………………………….Nazwisko ............................................................................................ 

Imię ojca   ...........................................................       Miejsce urodzenia  ...................................................................  

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) …………………………………………………. 

____________________________________________________________________________________                __ 

PROSZĘ O PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA: 

RUSZTOWANIA BUDOWLANO – MONTAŻOWE METALOWE – MONTAŻ I DEMONTAŻ 

 (nazwa specjalności, nominalny parametr, klasa /lub typ/)  

Wymieniony ukończyłem szkolenie w dniu ………………………………..  

w Centrum Szkoleniowo – Doradczym „LENAX” Andrzej Lenczewski, Gliwice ul. Mikołowska 7  

(nazwa i siedziba jednostki szkolącej) 

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata w zakresie wnioskowanej specjalności 

wydane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1651) przechowywane jest w dokumentacji Ośrodka 

Szkoleniowego. 

 

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

       (pieczęć jednostki szkolącej)                                                (pieczęć i  podpis osoby upoważnionej) 

  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Racjonalizacji 6/8. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”). Kontakt do IOD:  

a) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,  

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, 

b) tel. 22 853 97 00, 

c) e-mail: insp.rodo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl 

3. Administrator zbiera i przetwarza Twoje dane pozyskane w procesie uzyskania uprawnień na operatorów maszyn              

i urządzeń, zgodnie z Instrukcją, która jest umieszczona pod adresem https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/procedura-

i-zalaczniki – w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany w celu:  

a) przeprowadzenia egzaminu praktycznego i teoretycznego w zakresie wnioskowanej specjalności  

b) uznania Twoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie §23 - §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583)  

c) dokonania wpisów do książki operatora maszyn roboczych i świadectw  

d) dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami   

e) w celach statystycznych oraz archiwalnych. 
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4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, 

takiego jak np. obowiązki wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i  innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018, poz. 583) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykazania działania zgodnie 

z prawem). 

5. Masz prawo:  

a) dostępu do swoich danych,  

b) sprostowania swoich danych, 

c) usunięcia swoich danych, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych  

f) wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Szczegóły znajdziesz w art. 77 RODO.  

6. Swoje dane podajesz Administratorowi dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie 

brak możliwości potwierdzenia Twoich uprawnień operatora maszyn roboczych.  

7. Administrator udostępni Twoje dane komisji egzaminacyjnej, którą powoła. Jeśli ta k wynika z prawa lub tzw. 

ogólnego interesu publicznego, Administrator ma obowiązek udostępnić Twoje dane:  

      a) organom państwowym i instytucjom,  

b) podmiotom prywatnym, 

c) instytucjom zlokalizowanym w państwach członkowskich UE, państwach członkowsk ich EFTA, umowy o EOG 

oraz Konfederacji Szwajcarskiej z wykorzystaniem IMI (System Wymiany Informacji na rynku wewnętrznym) – 

w tym przypadku, w celu uznania przez te instytucje nabytych przez Ciebie kwalifikacji zawodowych, stosownie 

do przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.09.2005r., w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z dnia 30.09.2005 r., z późn. zm).  

8. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator chroni Twoje dane osobowe przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.  

10.  Administrator przechowuje Twoje dane przez 50 lat.  

……………………………………………………………………….. 
           (data i podpis uczestnika szkolenia) 

________________________________________________________________________________ 

ARKUSZ WYNIKÓW 
wystawionych przez Komisję Egzaminacyjną 

Specjalność: RUSZTOWANIA BUDOWLANO – MONTAŻOWE METALOWE 
Nominalny parametr: MONTAŻ I DEMONTAŻ Klasa - 
________________________________________________________________________________________________  
 

Wynik sprawdzianu praktycznego:               .......................................................................................................................... 
Wynik sprawdzianu teoretycznego:              ……….................................................................................................................          

                         WYNIK OGÓLNY:                      ......................................................................................................................... 
                                                                                                                                            (skala ocen: zaliczono, nie zaliczono) 

 

Decyzją Komisji Egzaminacyjnej Nr .................................., w dniu ........................................ przyznano / nie przyznano 

                                                                                                                                                                          (niepotrzebne skreślić) 

uprawnienie w specjalności RUSZTOWANIA BUDOWLANO – MONTAŻOWE METALOWE – MONTAŻ I DEMONTAŻ 

                                                                                                            (nazwa specjalności, nominalny parametr, klasa) 

 

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

          (podpis Członka Komisji)                                     (podpis i pieczęć Przewodniczącego Komisji) 
 

Numer uprawnień: ........................................................... 


