Jasienica, dnia ……………………………………

WNIOSEK
O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE
PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ NA TERENIE GMINY JASIENICA

OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY
(imię i nazwisko/ nazwa):
Adres (siedziba przedsiębiorcy lub
miejsce zamieszkania):
Telefon:
NIP:

Miejsce rejestracji przedsiębiorcy:

□ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
□ Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pod numerem:

Czas ważności licencji (od 2 do 50
lat):
Liczba wypisów z licencji:
□ wypis od 2 do 15 lat wynosi 22zł
□ wypis od 16 do 30 lat wynosi 27,50zł
□ wypis od 31 do 50 lat wynosi 33zł

Obszar wykonywania przewozów:

GMINA JASIENICA
l.p

rodzaj/przeznaczenie

Wykaz pojazdów zgłaszanych do
licencji

□ Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji
przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI,

Załączniki do wniosku:

□ Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc
przed złożeniem wniosku, potwierdzające ,że przedsiębiorca osobiście
wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie
skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie
orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

Dokumenty potwierdzające:

□ przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

□ przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

□ Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny,
numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem),

□ Kserokopia prawa jazdy,
□ Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji/wypisów z licencji.
Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wynosi:
□ od 2 do 15 lat wynosi 200 zł
□ od 16 do 30 lat wynosi 250 zł
□ od 31 do 50 lat wynosi 300 zł
Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Jasienica lub na rachunek
bankowy: 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110, Bank Spółdzielczy w Jasienicy.
W tytule przelewu wpisać - licencja TAXI.

□ inne
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………….
Data, czytelny podpis
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. *numeru telefonu przez Wójta Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w celu
realizacji niniejszego wniosku. Brak podania numeru telefonu nie wpływa na załatwienie sprawy. W dowolnym momencie ma Pan/i prawo wycofać zgodę, a
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jasienica, z siedzibą w
Jasienicy, 43-385 Jasienica 159. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: telefonicznie – nr tel.: 33/472 62 45, mailowo – email: barbara.taton@jasienica.pl lub listownie pod adresem Administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym. 4. Odbiorcami danych mogą być organy i podmioty wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
usługodawcy na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych jest Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300
Bielsko-Biała w związku ze wsparciem i asystą techniczną systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. 5. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy
Jasienica, prowadzenia innych postępowań związanych z wydaną licencją oraz przeprowadzania działań nadzorczych i kontrolnych w zakresie spełniania wymogów
będących podstawą do wydania licencji a następnie archiwizowane przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem, że dokumenty po upływie 5 lat podlegają ekspertyzie ze
względu na ich charakter, treść i znaczenie. Ekspertyzę przeprowadza, na wniosek Urzędu Gminy Jasienica, właściwe miejscowo archiwum państwowe, które może
dokonać zmiany kwalifikacji archiwalnej dokumentacji. 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana prawa
mogą podlegać ograniczeniom zgodnie z przepisami RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 7. Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę
jest wymogiem zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia. 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 9. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu oraz
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

……………………………………………………….
Data, czytelny podpis

