(miejscowość i data)

Burmistrz Głuchołaz
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy

WNIOSEK
o wydanie /zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
wydanie zaświadczenia
zmiana danych w zaświadczeniu
zmiana załącznika do zaświadczenia
zmiana zaświadczenia wraz z załącznikiem
wydanie wtórnika zaświadczenia
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba (miejsce zamieszkania) i adres: …………………………………………..
2. Numer KRS ……………………………………………………………..
3. Numer NIP: ……………………………………………………………..
4. Numer licencji ……………………………………………………………..
5. Numer i data obowiązywania umowy o świadczenie usług przewozowych:
……………………………………………………………..
6. Nazwa i numer linii komunikacyjnej:
……………………………………………………………..
7. Przebieg linii komunikacyjnej( należy wpisać przystanek początkowy, przystanek końcowy
oraz co najmniej jeden przystanek pośredni):
……………………………………………………………..
8. Zakres wykonywanych przewozów ( wpisać odpowiednio: komunikacji miejskiej, gminnych przewozach pasażerskich):
……………………………………………………………..
9. Liczba autobusów niezbędna do prawidłowej realizacji przewozów: ….
× zaznaczyć właściwe
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Do wniosku należy dołączyć:
▪ poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia licencji
na wykonywanie przewozu drogowego osób

x

▪ poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu
z rejestru przedsiębiorstw albo z ewidencji działalności gospodarczej
( w przypadku zmiany treści zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu
zbiorowego w przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca
zamieszkania) i adresu i/lub numeru w rejestrze przedsiębiorstw albo w ewidencji
działalności gospodarczej)
▪ proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki , godziny odjazdów
środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach
i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych
do wykonywania przewozów na linii komunikacyjnej
▪ dowód wniesienia opłaty

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz.922 t.j)
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz z siedzibą przy ul. Rynek 15 w
Głuchołazach, e-mail: umig@glucholazy.pl, tel.: 77 40 92 100,
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Paweł Bendzymirowski;
dane kontaktowe: tel. 77 40 92 143, e-mail: iod@glucholazy.pl,
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, w związku
z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną, w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu siedziby firmy,
adresu e-mail, numeru telefonu,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celu. W przypadku nie podania
danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem wydania zaświadczenia, którego Pan/Pani
jest stroną. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości wydania zaświadczenia,
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym biorącym udział przy realizacji zamówienia,
którego dotyczy zaświadczenie (nr jak wyżej),
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przez okres
niezbędny do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji wynikających z zaświadczenia,
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jednocześnie informuję, że na Pani/Panu, jako stronie umowy, spoczywa obowiązek wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane
te Pani/Pan bezpośrednio pozyska. Ponadto spoczywające na Pani/Panu obowiązki dotyczą także obowiązków
informacyjnych wynikających z art.14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane
drugiej stronie i których dane pośrednio Pani/ Pan pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń,
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Głuchołazy, dnia …………………………….

………………………………………………..
(czytelny podpis przedsiębiorcy)
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