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…………………………………………………………….

Strzegom, dnia …………………………….

(imię i nazwisko /nazwa firmy)

…………………………………………………………….

(siedziba i adres – w przypadku osób fizycznych adres zamieszkania)

……………….………………………………………….
(numer NIP)

………………….........................................................
(numer telefonu do kontaktu)

Burmistrz Strzegomia
Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom
ZAWIADOMIENIE
O WZNOWIENIU WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
(podstawa prawna: art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.).

Zgłaszam wznowienie wykonywania transportu drogowego taksówką od dnia
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Kwituję odbiór licencji nr ………………………………………………. udzielonej na …………...…... lat.
………………………………………
(czytelny podpis)

Forma odbioru dokumentu: odbiór osobisty

OPŁATA SKARBOWA:
W przypadku potrzeby uzyskania zaświadczenia przez składającego zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania
transportu drogowego, opłata skarbowa wynosi 17 zł (art.1 ust.1 pkt 1 lit. b i art. 4 i 5 część II kolumna 2 pkt. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pokój nr 11 (parter prawe skrzydło) lub na rachunek
bankowy Gminy Strzegom Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229.

Urząd Miejski w Strzegomiu_2020
www.bip.strzegom.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1
z późn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez
Burmistrza Strzegomia z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o wznowieniu wykonywania
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy
Strzegom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 7 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 2140 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 i
art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.
zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, od ostatecznego zakończenia
sprawy.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do treści swoich danych;
– żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
– żądania ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody
(nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody
a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie
profilowania.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania/
siedziba, NIP jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych skutkować będzie brakiem realizacji
wniosku.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
Oświadczenie składającego wniosek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu do celów
kontaktowych:
TAK

NIE
…………………………………………
(Data i podpis składającego wniosek)

Urząd Miejski w Strzegomiu_2020
www.bip.strzegom.pl

