
Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Przedwiośnie” 

zatrudni Inspektora nadzoru w zakresie robót elektrycznych  

zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst: DZ.U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z pózn. zmianami. 

Zakres obowiązków inspektora nadzoru w zakresie robót elektrycznych obejmuje w 
szczególności m.in.: 

 Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i 

ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o roboty 
elektryczne. 

 Wykonywanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie dokumentacji SIWZ do przetargów, 
udział w pracach Komisji Przetargowej w zakresie robót elektrycznych. 

 Wprowadzanie na budowę oraz sporządzanie protokołów wprowadzania na budowę. 

 Kontrolowanie (nadzór) jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności  
z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. 

 Kontrolowanie (nadzór) zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i 
obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót. 

 Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdzanie i 
odbiór robót elektrycznych. 

 Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udział  
w czynnościach odbioru gotowych instalacji elektrycznych. 

 Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń 
budowy. 

 Sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych wraz z wykonywaniem 
dokumentacji rozliczeniowej. 

Wymagania: 

 Wykształcenie kierunkowe – warunek konieczny. 

 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 Potwierdzone aktualne członkostwo we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

 Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. 

 Znajomość aktualnych przepisów Prawa Budowlanego. 

 Znajomość nowych technologii i materiałów, rynku wykonawców i dostawców materiałów (w tym 
znajomość aktualnych poziomów cen na roboty i materiały). 

 Umiejętność posługiwania się programami do wykonywania kosztorysów. 

 Dobra organizacja pracy. 

Oferujemy: 

 Stabilne warunki zatrudnienia. 

 Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: 
przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub złożenia w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, ul. Ogólna 1. 

Pracodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania z wybranymi kandydatami. 
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Informacja od Pracodawcy/Administratora danych 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych kandydatów do pracy w prowadzonych postepowaniach rekrutacyjnych jest 

Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Przedwiośnie” z siedzibą  

w Warszawie, przy ulicy Ogólnej 1. Z administratorem można skontaktować́ drogą elektroniczną pisząc na adres  

e-mail: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Nauczycielska Spółdzielnia 

Budowlano - Mieszkaniowa „Przedwiośnie”, ul. Ogólna 1, 01-702 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować́ w temacie ochrony danych 

osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@przedwiosnie.com.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na 

adres: Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Przedwiośnie”, ul. Ogólna 1, 01-702 Warszawa, z dopiskiem 

Ochrona Danych Osobowych.  

2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z: 

 prowadzonym postepowaniem rekrutacyjnym, 

 w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody również̇ w związku z przyszłymi postepowaniami rekrutacyjnymi,  

 zachowaniem niezbędnych informacji w związku z obroną przed lub dochodzeniem roszczeń́ wynikających  

z dokonanego wyboru (prawnie uzasadniony interes Administratora).  

 

3. Dane osobowe przetwarzamy w celach:  

 wybrania kandydata na określone stanowisko pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz c) „Rozporządzenia”;  

 prowadzenia analiz i statystyk, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;  

 ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń́, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;  

 udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) „Rozporządzenia”.  

                 Przetwarzanie danych oparte jest na:  

 wyrażonej zgodzie, art. 6 ust. 1 lit. a) „Rozporządzenia”;  

 prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.  

 Obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. c) „Rozporządzenia”. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody w określonym celu, to podanie 

danych jest dobrowolne tak samo jak wyrażenie zgody. Należy również̇ pamiętać́, że mają Państwo  

w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielony zgody. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania 

danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  

4. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są̨ przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa, (które 

nakazują̨ przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę̨ trzecią.  

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą̨ być́ przechowywane:  

• dane rekrutacyjne – do 3 miesięcy od zakończenia postępowania.  

 

5. Dane osobowe mogą̨ zostać́ udostępnione wyłącznie w sytuacji gdy:  

 odbiorcami są̨ inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

„Przedwiośnie” wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,  

 odbiorcami są̨ inne podmioty w zakresie:  

−  dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań́ 

instytucji państwowych;  



−  wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiazywania innych problemów dotyczących oszustw, 

bezpieczeństwa i kwestii technicznych;  

−  ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób 

wymagany bądź́ dozwolony przez przepisy prawa.  

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać́ do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się̨ taka potrzeba, możemy to zrobić́, zapewniając 

odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.  

6. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do:  

 prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie przekażemy informację o przetwarzaniu danych, 

w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są̨ 

ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;  

 prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekażemy kopię przetwarzanych danych dotyczących Twojej osoby;  

 prawo do sprostowania – na tej podstawie masz prawo żądać sprostowania przetwarzanych danych;  

 prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których 

przetwarzanie nie jest już̇ niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie można żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych 

osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami 

retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego 

zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);  

 prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – na tej podstawie w każdym momencie można sprzeciwić się 

przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów 

analitycznych lub statystycznych), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;  

 prawo wycofania zgody – na tej podstawie wyłącznie, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, 

można wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed wycofaniem zgody;  

 prawo do skargi – na tej podstawie w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

„Rozporządzenia” lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz  złożyć́ skargę̨ do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: 

iod@przedwiosnie.com.pl lub wysłać list za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adres: Nauczycielska Spółdzielnia 

Budowlano - Mieszkaniowa „Przedwiośnie”, ul. Ogólna 1, 01-702 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.  

Prawo skargi wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.  

7. Państwa dane osobowe nie podlegają̨ profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią̨/Pana.  

8. Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:  

 dane osobowe (np. imię̨ i nazwisko, data i miejsce urodzenia);  

 dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);  

 dane wizerunkowe (np. zdjęcie – jeśli dotyczy);  

 dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);  

 dane personalne (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, zainteresowania – jeśli dotyczy).  


