....………….....……………......................

Dębica, dnia …………………………

Imię i nazwisko (nazwa jednostki organizacyjnej)

....………….....……………......................
Adres zamieszkania (siedziby)

....………….....……………......................
Nr telefonu*

…………....……………..........................
Imię i nazwisko pełnomocnika
(pełnomocnictwo w załączeniu)

BURMISTRZ MIASTA DĘBICY
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA LICENCJI NR ……………………
NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
Zwracam się z prośbą o wydanie wtórnika licencji nr …………… na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
1)

Numer w KRS albo informacja o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
KRS …………………………………… CEIDG ……………………………………

2)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………………………………

3)

Okoliczności

utraty

licencji:

Posiadana

licencja

została

zniszczona/skradziona/zgubiona**
4)

Forma odbioru dokumentu**:
a) odbiór osobisty/przez pełnomocnika**
b) za pośrednictwem poczty

5)

Informacje na temat opłat: opłata za wydanie wtórnika licencji – uzaleŜniona od
wnioskowanego okresu jej waŜności:
a) w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezaleŜnych od przedsiębiorcy:


od 2 do 15 lat

– 20,00 zł



powyŜej 15 do 30 lat

– 25,00 zł



powyŜej 30 do 50 lat

– 30,00 zł

b) w innych przypadkach utraty licencji:


od 2 do 15 lat

– 50,00 zł
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powyŜej 15 do 30 lat

– 62,50 zł



powyŜej 30 do 50 lat

– 75,00 zł

*Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”, wyraŜam zgodę / nie wyraŜam zgody** na przetwarzanie danych
kontaktowych, tj. numeru telefonu przez Burmistrza Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, w celu
ułatwienia kontaktu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.
Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ją
akceptuję.

** właściwe podkreślić

....................................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

6)

Adnotacje urzędowe (wypełnia pracownik Urzędu):
Udzielono licencji zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy:
Licencja nr ………………………… nr druku …………………………
Numer boczny …………………………
Przyjęto dowód wpłaty za udzielenie licencji w wysokości …………………………
………………………………………

………………………………………

Data

Podpis wydającego

POTWIERDZENIE ODBIORU

Potwierdzam odbiór ww. dokumentu

Dębica, dnia …………………………

………………………………………
Czytelny podpis odbierającego
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Załączniki do wniosku:
1.
W przypadku zniszczenia poprzedniej licencji w stopniu powodującym jej nieczytelność – dotychczasowa
licencja,
2.
W przypadku kradzieŜy – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji
o zgłoszeniu kradzieŜy),
3.
Zobowiązanie się do zwrotu odnalezionej licencji – wzór w załączeniu
4.
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji
5.
Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika
6.
Inne: ……………………………………………………………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Dębicy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dębicy jest
Burmistrz Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
2.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Dębicy, a takŜe pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, moŜe się
Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębicy za pomocą adresu:
iod@umdebica.pl.
3.
Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Dębicy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonych
zgód.
4.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach wydania wtórnika licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, jak równieŜ w celu archiwizacji.
5.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 06 września 2001 r.
o transporcie drogowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. c
„RODO”.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a)
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b)
inne podmioty, które na podstawie zawartych umów z Gminą Miasta Dębica przetwarzają dane
osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Dębicy;
7.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 4 oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do Ŝądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne, prawo do Ŝądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo
do Ŝądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
9.
Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
kontaktowych, tj. numeru telefonu. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Dębicy
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych
osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania, na warunkach
określonych w przepisach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych
kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i odbywa się na
podstawie zgody.
12.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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....………….....……………......................

Dębica, dnia …………………………

Imię i nazwisko

....………….....……………......................
Adres zamieszkania

ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO ZWROTU UTRACONEJ LICENCJI
Podając poniŜe dane jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego
oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 1 i § 4 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie
mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

Ja niŜej podpisany(a) oświadczam, Ŝe licencja nie została zatrzymana przez organy do tego
upowaŜnione.

W przypadku odnalezienia utraconej licencji zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu
tego dokumentu do Biura Organizatora Transportu Zbiorowego Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Dębica, dnia …………………………

……………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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