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

OŚWIADCZENIE
przedsiębiorcy potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji
Ja niżej podpisany (-a)............................................................................…......................................................
imię i nazwisko

zamieszkały (-a) ….........................................................................................................................................…
miejsce zamieszkania i adres

PESEL
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. nr PESEL przez Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w celu umożliwienia
wystąpienia jako organu kontrolującego o udzielenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zgoda może być w każdym momencie odwołana)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 (w związku z art. 5c ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.) oświadczam iż:




nie zostałem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe lub
przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo innym mającym związek z
wykonywaniem zawodu,
nie wydano wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY(A) ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA
…..................................................
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 związku z udzieloną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego
zakresie przewozu osób, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym;

w

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 krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

