...................................................

Augustów, dnia ...............................

(imię nazwisko)

...................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa)

Urząd Miasta Augustów
ul. 3 Maja 60

16 – 300 Augustów
WNIOSEK O UDZIELENIE / ZMIANĘ
LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ NA TERENIE GMINY MIASTA
AUGUSTÓW
1. Oznaczenie przedsiębiorcy
(Imię i nazwisko)
2. Miejsce zamieszkania, siedziba
a) kod pocztowy i miejscowość
b) ulica, numer
c) telefon
d) NIP
e) numer boczny

........................................................................
........- ..............................................................
........................................................................
............................................... ........................
.........................................................................
.........................................................................

3. Obszar wykonywania transportu drogowego -

Miasto Augustów

4. Okres na jaki ma być udzielona licencja
od 2 lat do 15 lat

od 16 lat do 30 lat

od 31 lat do 50

5. Pojazd
Marka

Nr rejestracyjny

Nr podwozia VIN

Do wniosku należy dołączyć:












"Oświadczenie o niekaralności" - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby
zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej
działalność gospodarczą,
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców",
legalizacja ponowna taksometru,
kserokopię orzeczenia lekarskiego - oryginał do wglądu,
kserokopię orzeczenia psychologicznego – oryginał do wglądu,
kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (oryginał do
wglądu),
dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku jeśli przedsiębiorca nie jest
właścicielem tego pojazdu,
dowód uiszczenia opłaty,
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /,
prawo jazdy /do wglądu/
kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki
cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).

.........................................

.....................................................

( data )

( imię nazwisko )

Wydano:
Licencja nr .................................. druk nr .....................................
ważna do ...........................................
Potwierdzenie przyjęcia dowodu opłaty za udzielenie licencji:
Przyjęto dowód wpłaty w wysokości .....................................
...................................................................................)

...................
data

zł

(słownie:

....................................
podpis przyjmującego

Licencję odebrał:
................................................................
imię i nazwisko

.....................
data

..............................................
podpis

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L
119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że:
1. Administratorem
Państwa
danych
osobowych
przetwarzanych
w
Urzędzie
Miejskim
w Augustowie jest Burmistrz Miasta Augustowa (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem jest
możliwy bezpośrednio w siedzibie urzędu przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pod numerem telefonu
87 643 80 53 lub za pomocą poczty elektronicznej: urzad.miejski@urzad.augustow.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: iod@urzad.augustow.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania lub zmiany licencji.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest (podajemy konkretną podstawę z RODO zgodnie z art. 6 RODO –
zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych
może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator udostępni Państwa dane
osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu
uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego.
7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres wykonywania działalności gospodarczej.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
d) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
W celu skorzystania z praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych,
korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

