Augustów, ..........................…..

Starostwo Powiatowe w Augustowie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
…………………………………………………
( oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba/adres zamieszkania)

telefon …………………………………………….
WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
Proszę o wydanie/zmianę zaświadczenia i wypisów Nr ..................................potwierdzającego zgłoszenie
prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności
gospodarczej w zakresie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego na czas nieokreślony:
 osób
 rzeczy
Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca
Rodzaj pojazdu
Liczba pojazdów
Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą
Pojazd samochodowy o d. m.c powyżej 3,5t
przewożący rzeczy

●informacja o wpisie do CEIDG albo numer KRS……………………………………………..……….
● numer identyfikacji podatkowej (NIP) …................................................................................................................
Do wniosku dołączam następujące załączniki:
 oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (lub współpracy z osobami niezatrudnionymi),
 przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy-oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.39a
ust.1 ustawy o transporcie drogowym - do wglądu przedłożyć: prawo jazdy, badania lekarskie (od lekarza
uprawnionego do badań profilaktycznych i posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania
badań lekarskich kierowców), orzeczenie psychologiczne lub odpowiedni wpis w krajowym prawie jazdy
potwierdzający spełnienie wymagań,
 wykaz pojazdów samochodowych zgłoszonych do zaświadczenia,
 kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca
nie jest właścicielem pojazdu – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
 inne......................................................................................................................... .............................................
Augustów, dnia..............................

.............................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa firmy)

........... .....................................
(podpis wnioskodawcy)

Wydano zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne nr......................................................................
Wydano wypisy nr:.................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Potwierdzam odbiór zaświadczenia – wypisów
Augustów, dnia....................................

.................................................................... ....... .....................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej (pieczęć firmy) (podpis osoby upoważnionej)

WYPEŁNIA ORGAN

.................................................................................................................................................................................
(data, pieczęć, imienna i podpis – wypełnia organ wydający zaświadczenie- wypis)
wstawić x we właściwym kwadracie

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą główną
przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie pod
adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem
zezwoleń, licencji, zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.), ustawy z dnia 16
grudnia 2010r. o Publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2016 z późn.
zm.) i przepisów wykonawczych do tych ustaw.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, może być Poczta Polska w zakresie adresu do
korespondencji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w zakresie obsługi
poczty elektronicznej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 10 lat, czyli okres wynikający
z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych jak również przepisów ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. o kierujących pojazdami.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do
podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
10. Pana/Pani dane nie są przekazywane do państw trzecich.

…………………………….
(czytelny podpis)

