Załącznik do wniosku z dnia ………….……….………
w sprawie: ………………………………………….…….....
……………………………………………………………………..
Jawor, dnia ……………….……………………….…..….

OŚWIADCZENIE
Ja/my niżej podpisana(-y)/i......………….……………....………… Nr PESEL: ……...…...….………………………………………………..…
Adres zam.…..…………………………………………………………...……………………………………………………………………………..………….
Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust.1 rozporządzenia (WE) NR 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego
transportem.
Posiadam certyfikat kompetencji zawodowych nr: ……………………………z dnia …………….………………………………….…….
Oświadczam jednocześnie, będąc uprzedzona/y i świadoma/y o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks karny (t.j. Dz. U. z
2021, poz. 2345 z późn. zm.), że spełniam następujące wymagania:

a) w sposób rzeczywisty i ciągły będę zarządzać operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;

b) będę mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem: jestem jego pracownikiem, dyrektorem,

właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządzam, lub jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną , jest tą
właśnie osobą /*;

c) posiadam miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty,
d) nie byłem skazana/y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach

określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej
reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2 a.

(podstawa prawna: artykuł 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia
21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51)
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z
późn. zm.), zobowiązuję się zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o
których mowa w art. 8 ww. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Niniejsze oświadczenie zostało złożone na wniosek strony w postępowaniu administracyjnym
o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
/* - niepotrzebne skreślić
..........................................................
(czytelny/e podpis/y)

Verte:
Klauzura informacyjna RODO
Druk nr – 1, SP Jawor,
Obowiązuje od 01.04.2022 r.

Klauzula informacyjna RODO
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str. 1)
zwany dalej jako „RODO” Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych
jest: Starosta Jaworski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Jaworze
ul. Wrocławska
26.
2) Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze,
zlokalizowanego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, pok. 114, tel. 767290114,
e-mail
inspektor@powiat-jawor.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w ściśle
określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane oraz
dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa,
4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych w związku z przepisami
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego oraz i innych przepisów prawa stanowiących podstawę do realizacji
zadań ustawowych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związanie z obsługą funduszy
unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PERON) lub na podstawie umowy
powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i
telekomunikacyjnego).
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane, wynikający z rozporządzenia Prezesa Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbędzie się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących , narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych
osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwiania sprawy.
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