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

ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA
TRANSPORTU DROGOWEGO

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

...............................................................…………………….
 Miejsce zamieszkania albo siedziba i adres przedsiębiorcy                                       
                                                                                              Prezydent Miasta Płocka
    NIP
                                                                                                                                             
Nr telefonu, adres e-mail (nieobowiązkowo) ......…………………………………….................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail przez Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 
09-400 Płock, w celu realizacji niniejszego wniosku (zgoda może być w każdym momencie odwołania

Zawiadamiam o zawieszeniu:     □ w całości          □ w części 

od dnia .............................................……..... do dnia .................................................................……………

transportu drogowego wykonywanego na podstawie udzielonej licencji :        

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu taksówką na terenie miasta 
Płocka nr ………………  nr boczny taksówki ……………

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób: samochodem osobowym / pojazdem 
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
nr ………...

Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nr …...……..

 

Na podstawie art 14a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r., poz.
2140 ze zm.) proszę o zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji (dotyczy tylko
zawieszenia na okres przekraczający 3 miesiące):

1. na rachunek bankowy nr: 

                                                                                                                     

2. w siedzibie organu, który udzielił licencji, za pokwitowaniem.
 
W załączeniu:
1. licencja nr ……………………. - przy zawieszenia transportu drogowego taksówką, 

2. wszystkie  wypisy  z  licencji  (nr  wypisów)………………………………………………………………………  -  w
przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości, 

3. wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów
drogowych (nr  wypisów)  ……………………………………………………………………………………… -  w przypadku
częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

                                                                                               ...............................................
                                                                                                            podpis przedsiębiorcy

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  realizacji  przepisów ustawowych  w  związku  z  udzieloną  licencją  na  wykonywanie  transportu
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 licencji;

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 licencji na wykonywanie transportu
drogowego.


	
	

