…………………….......................
(miejscowość i data)

STAROSTWO POWIATOWE
W TUCHOLI

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy
przewóz drogowy na potrzeby własne:
osób*
rzeczy*
przedsiębiorca posiada:

 wpis do CEIDG
 numer KRS : ………………………….
*

*

……………………………………………….
numer identyfikacji podatkowej (NIP)

…………………………………………………………………………………..
oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba lub miejsce zamieszkania
rodzaj i liczba pojazdów wykorzystywanych do wykonywania transportu drogowego:
RODZAJ
Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą
Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący
rzeczy

LICZBA

liczba wypisów z zaświadczenia: ……………..

....................................................................
(data, pieczęć i podpis przyjmującego wniosek)
*

właściwe zaznaczyć X

.....................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy – pełnym imieniem i nazwiskiem)

Do wniosku o udzielenie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne dołącza się:

1) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których
mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze
współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi
osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1
pkt 4;
2)
a)
b)
c)
d)
e)

wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
markę, typ,
rodzaj/przeznaczenie,
numer rejestracyjny,
numer VIN,
wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów z tego zaświadczenia.
W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci dokumentu elektronicznego załączniki, o których mowa
powyżej składa się również w postaci elektronicznej.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Klauzula informacyjna – Referat Komunikacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą Tucholi przy ul.
Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu
możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Tucholi ustawowych zadań publicznych,
określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych
regulacjach, w szczególności: ustawie Prawo o ruchu drogowym, ustawie o kierujących pojazdami,
ustawie o transporcie drogowym, ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ustawie Prawo
przedsiębiorców, ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie o dostępie do
informacji publicznej, ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie o opłacie skarbowej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z określonych przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
treści danych oraz prawo do sprostowania danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną

.………………………………………..……………..
(podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego)

