
ŚNIADECKI DEVELOPMENT
ul. M y ska 12, 61-730 Poznał ń ń

Poznań, dnia …………………………… 20..... r. 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ………………………………………., nr pesel ………………………………………………………., w związku z wolą
wejścia  na  teren  budowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  celem
dokonania  wizji  lokalnej  lokalu  mieszkalnego  nr  ………………………………………,  niniejszym  nieodwołalnie
oświadczam, że:

1) przed wejściem na teren budowy zapoznałem/am się szczegółowo z regulaminem budowy, wytyczny-
mi Wykonawcy robót budowlanych i Inwestora oraz wszelkimi przepisami, w szczególności dotyczący-
mi BHP i ppoż oraz zobowiązuję się ich przestrzegać na terenie budowy, 

2) mam świadomość, że na teren budowy nie mogą wchodzić osoby niepełnoletnie,

3) zobowiązuję się, że na teren budowy nie będę wchodzić samowolnie, lecz po uprzednim uzgodnieniu
terminu wizji lokalnej z przedstawicielem Inwestora  i zawiadomieniu na miejscu - na budowie przed -
stawicieli Wykonawcy robót budowlanych,

4) wchodząc na teren budowy będę posiadać na sobie kask i kamizelkę oraz odpowiednie obuwie (mam
świadomość, że brak takiej odzieży będzie skutkowało wyproszeniem z placu budowy),

5) na teren budowy wchodzę wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Wobec tego w sytu-
acji wystąpienia jakiekolwiek szkody, w szczególności na osobie lub w mieniu, niniejszym zrzekam się
wszelkich roszczeń z tego tytułu, w szczególności wobec Inwestora, Wykonawcy robót budowlanych,
Kierownika Budowy a także pozostałych przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora czy osób trzecich,

6) osoba wchodząca na teren budowy w charakterze gościa oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na
poruszanie się w trudnym terenie, w tym wchodzenie po schodach na wysokość kilku metrów,

7) na terenie budowy będę poruszać się wyłącznie ciągami komunikacyjnymi wskazanymi przez przedsta-
wiciela Wykonawcy robót budowlanych lub przedstawiciela Inwestora,

8) na teren budowy zabronione jest wejście pod wpływem alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających
oraz leków ograniczających koncentrację lub równowagę. W razie wątpliwości co do stanu trzeźwości,
warunkiem wstępu gościa na budowę będzie jego zgoda na poddanie się badaniu alkomatem,

9) podczas wizytacji placu budowy zobowiązuję się do zachowania najwyższej ostrożności w związku z
tym, że budowa jest w trakcie realizacji i mam pełną świadomość wszelkich ryzyk związanych z możli -
wością wystąpienia ewentualnej szkody czy wypadku.

10) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) przez Śniadecki
Development sp. z o.o. poprzez ich archiwizację w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zwią-
zanymi z moją wizytą na budowie i potwierdzam odbiór informacji o przetwarzaniu danych osobowych
na podstawie art. 13 RODO.

……………………………………………………..
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