ZR-03-VLOD-03-02
Upoważnienie przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac
eksploatacyjnych nr …………
Dane upoważnionego
Imię i nazwisko upoważnionego
Seria i numer dowodu osobistego*/dokument potwierdzający tożsamość*
Typ i oznaczenie świadectwa kwalifikacyjnego upoważnionego
Data ważności świadectwa kwalifikacyjnego
Dane firmy zatrudniającej upoważnionego
Nazwa firmy zatrudniającej upoważnionego
Adres firmy zatrudniającej upoważnionego
Dane kontaktowe pracodawcy: telefon, fax, mail
Upoważnienie dotyczy prac eksploatacyjnych prac na
stanowisku dozoru*/eksploatacji*:
1. w zakresie obsługi*
2. w zakresie konserwacji*
3. w zakresie remontów*
4. w zakresie montażu*
5. w zakresie kontrolno-pomiarowym*
lub koordynowania prac* (w rozumieniu art. 208 K P)
dla urządzeń, instalacji i sieci:
grupy 1; punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 *
grupy 2; punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 *
grupy 3; punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*
w:
1. Elektrociepłowni nr 3*
2. Elektrociepłowni nr 4*
3. Sieci Cieplnej*
4. Inne*:
Data wystawienia upoważnienia**:
Data upływu ważności upoważnienia**:
Podpis upoważnionego

Podpis i pieczątka upoważniającego

Data odwołania upoważnienia***:
Podpis i pieczątka upoważniającego

* - niepotrzebne skreślić
** - ważność upoważnienia określa się na maksymalnie na 1 rok od daty wystawienia ale nie dłużej niż ważność określonego
świadectwa kwalifikacyjnego. Format daty rrrr-mm-dd
*** - upoważnienie odwołuje się na wniosek służb nadzoru i/lub BHP. Format daty rrrr-mm-dd
Uwaga:
1.
2.
3.

kopię upoważnienia i odwołania upoważnienia otrzymują: Veolia, pracodawca upoważnionego
upoważnienie jest ważne wraz z aktualnym protokółem szkolenia BHP, p-poż
i świadectwem kwalifikacyjnym
załączono informację o przetwarzaniu danych osobowych

ZR-03-VLOD-03-02

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi (92-550), przy ul. J. Andrzejewskiej 5.

2)

Inspektorem
ochrony
danych
sem: inspektor.pl.vpol@veolia.com.

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania i zarejestrowania upoważnienia do wykonywania prac na terenie Veolia Energia Łódź S.A. (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4)

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: dane identyfikujące osobę, informacje o posiadanych uprawnieniach UDT, rodzaj przyznanego
upoważnienia.

5)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i/lub organizacji
międzynarodowych.

6)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności udzielonego
upoważnienia.

7)

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.

8)

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Pracodawcę upoważnianej osoby.
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10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Zgodnie z
art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy
złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny
związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

