Zał. Nr 3/KBW
ZAŚWIADCZENIE
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z KSIĘGĄ BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY
NAZWA FIRMY
Przedstawiciel Wykonawcy
Oświadczam, że otrzymałem Księgę Bezpieczeństwa Wykonawcy i zapoznałem z jej treścią wszystkich
pracowników firmy wykonujących pracę na Terenie SWISS KRONO sp. z o. o., zgodnie z poniższym
wykazem. Zapoznałem się z jej zapisami i będę przestrzegać wszystkich przepisów oraz zawartych w niej
zasad.

IMIĘ I NAZWISKO
(LITERY DRUKOWANE)
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zgodnie z zapisem *
DATA i PODPIS

Wykaz pracowników Wykonawcy oraz osób wykonujących pracę w jego imieniu.
Odbyłem szkolenie wprowadzające dotyczące zawartych w treści Księgi Bezpieczeństwa Wykonawcy.
Zapoznałem się i będę przestrzegać wszystkich przepisów i zasad, zawartych w niniejszej publikacji, jak również
wszystkich dodatkowych przepisów i zasad dotyczących wykonywanej przeze mnie pracy na Terenie SWISS KRONO.
Praca w bezpiecznych warunkach oraz stosowanie środków ochrony są obowiązkowe przy realizacji zadań na Terenie
SWISS KRONO. W przypadku naruszania przez mnie zasad bezpieczeństwa, przepisów lub standardów, poddam się
działaniom dyscyplinarnym, łącznie z wykluczeniem mnie z realizacji wykonywanego zadania.
Przyjmuję również do wiadomości, że niniejsza publikacja oraz przepisy i zasady, które zawiera nie zdejmują z
mojego pracodawcy odpowiedzialności prawnej i innej w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas realizacji Zadania.
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*Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych, przedłożonych SWISS KRONO sp. z o.o. w zakresie i w związku z zawarciem
umowy/zlecenia na wykonanie Zadania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną – załącznik nr 4
Księgi Bezpieczeństwa Wykonawcy
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