5.17

wersja z dnia 02.01.2020r.

...................................................................
Oznaczenie przedsiębiorcy (imię, nazwisko, nazwa)

Ruda Śląska, dnia.....................

...................................................................
...................................................................
Adres zamieszkania (siedziba przedsiębiorcy)
.........................................................................
Telefon1

NIP

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie
transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie
rzeczy (spedycja)

Na podstawie art. 5b ust. 2 i art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym wnoszę o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa
przy przewozie rzeczy (spedycja).

1. Jestem wpisany w:
CEIDG
KRS – Nr wpisu |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2. Licencja ma być udzielona na czas: .................................................................
(od 2 do 50 lat)

...............................................
podpis i pieczęć przedsiębiorcy

1

Dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie załatwianej sprawy.

Załączniki:
1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem
drogowym w przedsiębiorstwie wraz z kserokopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
(załącznik 5.17.1).
2. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną
lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność
gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 ustawy o
transporcie drogowym (załącznik 5.17.2).
3. Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada zdolność finansową w wysokości: 50.000 €
potwierdzoną:
a. rocznym sprawozdaniem finansowym,
b. dokumentami potwierdzającymi:
• dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub
dostępnymi aktywami,
• posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
• udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
• własność nieruchomości.
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
UWAGA:
W przypadku, gdy kserokopia dokumentu nie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem
notarialnie lub przez organ wydający, obowiązkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał
składanego dokumentu.

NUMER KONTA DO WPŁATY
Opłata za wydanie dokumentu: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035
W tytule umieszcza się dane wnioskodawcy oraz informację za jaki dokument
wnoszona jest opłata

============================================================================

Wydano licencję nr........................... na druku nr |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Ruda Śląska, dnia |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|.

…....................................
podpis i pieczęć organu wydającego licencję

------------------------------------Potwierdzam odbiór licencji nr.......................................................................
Ruda Śląska, dnia |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|.

....................................
podpis i pieczęć przedsiębiorcy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku
przepisami
RODO,
przekazujemy
informacje
na
temat
przetwarzania
danych
osobowych
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:
I.
ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie
Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
II.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl,
2)pisemnie na adres siedziby Administratora.
III.
PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Ruda Śląska, określonego
przepisami prawa, którego dotyczy niniejszy wniosek.
IV.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane
nie
będą
przekazywane
innym
podmiotom,
z
wyjątkiem
podmiotów
uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
V.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane
jedynie
w
okresie
niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w
celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
VI.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na
zasadach
określonych
przepisami
RODO,
posiada
Pani/Pan
prawo
do
żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VII.
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan
prawo
nie
wyrazić
takiej
zgody,
a
w
przypadku
jej
wcześniejszego
wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX.
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) wynikającym z umowy lub
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy
mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami
prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
X.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

……………………………………………………………
(czytelny podpis)

