
                                                                                                        Płock, dnia …………………...……...

O Ś W I A D C Z E N I E 
osoby zarządzającej transportem

ZEZWOLENIE Przewoźnika Drogowego

Ja niżej podpisany (-a) ………………………………………………………………………………………...   
                                                                                        (imię i nazwisko) 

PESEL  

Nr certyfikatu w drogowym transporcie osób / rzeczy ….......................................................................

□ Oświadczenie osoby zarządzającej transportem *

Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1071/2009  będę pełnić rolę zarządzającego transportem drogowym w przedsiębiorstwie:

…...............................................................................................................................................................……….
Oznaczenie przedsiębiorcy 

                                                                                  …….....................................................……………...
                                                                                         (podpis osoby zarządzającej transportem)

lub

□ Oświadczenie  osoby  uprawnionej  na  podstawie  umowy  do  wykonywania  zadań

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy *

…...........................................................................................................................................................……….…
Oznaczenie przedsiębiorcy 

         
 Oświadczam,  iż spełniam warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2  lit. c rozporządzenia (WE) nr
  1071/2009   

                                                                                     ..............................................................……………………………..
                                                                                             (podpis osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania
                                                                                              zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy)

*   - należy zaznaczyć właściwy kwadrat

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
września 2001r. o transporcie drogowym;

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat liczonych w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty
zakończenia sprawy tj. cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia,

6.  każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia spraw dotyczących zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego.
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