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WNIOSEK O OPINIĘ
Uprzejmie proszę o wydanie opinii dotyczącej mnie, jako kandydata/ki na biegłego/ą sądowego/ą.
Poniżej podaję informację dotyczącą moich osiągnięć zawodowych umożliwiających podjęcie
zamierzonej pracy w charakterze biegłego/j sądowego/j.
1.

NAZWISKO

2.

IMIĘ/IMIONA

4.

ADRES
ZAMIESZKANIA/
KORESPONDENCYJNY

5.

TELEFON

6.

E-MAIL

1. Zakres działania biegłego/j:

2. Wniosek o ustanowienie biegłym/ą sądowym/ą składam/złożyłem/am na ręce Prezesa
Sądu Okręgowego w ___________________________ z siedzibą ________________________
3. Dotychczas pełniłem/am / nie pełniłem/am funkcję biegłego/j sądowego/j z zakresu
______________________________________________________________________________
(w Sądzie Okręgowym/Wojewódzkim w ______________________________________________
w ____________________kadencji/kadencjach _______________________________________)
4. Moje osiągnięcia zawodowe uzyskane samodzielnie/niesamodzielnie
/podać sprawy, budowy, projekty, ekspertyzy, dokonania/

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INZYNIERÓW BUDOWNICTWA
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5. W opiniowanym okresie uzyskałem/am następujące ponadprzeciętne osiągnięcia
/podać dokładnie jakie, gdzie i kiedy?

Oświadczam, że wszystkie informacje powyższe są zgodne ze stanem faktycznym, co
poświadczam własnoręcznym podpisem.
_____________________________________________
/data, własnoręczny podpis/

Do wniosku załączam:
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w celu wydania opinii
w związku z ubieganiem się o wpis na listę biegłych sądowych
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolską
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w związku ubieganiem się o wydanie opinii w związku
z ubieganiem się o wpis na listę biegłych sądowych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Wielkopolska
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (WOIIB) w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Dworkowa 14, 60-602
Poznań (dalej: Administrator).
Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych – e-mail: iod@woiib.org.pl
telefon: 61 854 20 17
1. Moje dane osobowe będą przetwarzane do celów rozpoznania wniosku o wydanie opinii w związku
z ubieganiem się wpis na listę biegłych sądowych.
2. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest moja zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru dowodu
osobistego, numeru paszportu, i innych danych niezbędnych do wydania opinii w związku z ubieganiem się
wpis na listę biegłych sądowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO). Podanie danych osobowych wyszczególnionych w
niniejszym wniosku jest dobrowolne, nie jest wymagane przepisami ustawy, lecz jest niezbędne do
rozpoznania wniosku o wydanie opinii w związku z ubieganiem się wpis na listę biegłych sądowych.
3. Przetwarzanie moich danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub
produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT,
HR, prawne, księgowe, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe, agencyjne, szkoleniowe.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony
prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych, przetwarzanych przez nich w imieniu
Administratora.
4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpoznawania wniosku o przyznanie
zapomogi oraz na okres kolejnych 18 miesięcy, nie krócej jednak niż do czasu zatwierdzenia przez Zjazd
WOIIB sprawozdania finansowego za rok, w którym rozpoznawano w wniosek o zakwalifikowanie do udziału
w imprezie organizowanej przez WOIIB.
5. Posiadam prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach 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 Pana/Pani danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f)
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
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@woiib.org.pl
7. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

_______________________________________________________

czytelny podpis wnioskodawcy
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