
(wypełnia organ dokonujący wpisu do rejestru)

.................................................................................................... dnia ........................................1. Kod terytorialny

..................................................
(miejscowość) (dzień ‒ miesiąc ‒ rok)

2. Data przyjęcia
Organ ..................................................................................................................................................................................

.................................................. Ulica ............................................................................................................ Nr budynku ...............................................
3. Nr w rejestrze

Kod pocztowy .................................................... Miejscowość ........................................................................................................................................

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

A. Dane przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis

1. Firma przedsiębiorcy1) .............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

Numer identyfikacji podatkowej NIP2) ....................................................................................................................................................................................

Numer REGON2) .....................................................................................................................................................................................................................

Numer wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej3) ...........................................................................................................................

2. Adres siedziby/miejsce zamieszkania przedsiębiorcy:

Kraj ......................................................................................... Województwo .................................................................................................................

Powiat ..................................................................................... Gmina .............................................................................................................................

Miejscowość ........................................................................... Ulica ......................................................... Nr budynku ........... Nr lokalu ...............

Poczta ..................................................................................... Kod pocztowy .........................................

Telefon4) .................................................................................. Faks4) ....................................................... E-mail4) .....................................................

3. Jestem wpisany do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod numerem: ......................................................................

4. Proszę o wpisanie/zmianę zakresu wpisu5) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w zakresie (zaznaczyć właściwe
kwadraty literą „X”)

 Prawa jazy kat.

AM A1 A2 A B1 B C1 C D1 D T BE C1E CE D1E DE

 Pozwolenia

B. Przedsiębiorca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców pod następującym adresem

5.1. Biuro6)

Kraj ......................................................................................... Województwo .................................................................................................................

Powiat ..................................................................................... Gmina .............................................................................................................................

Miejscowość ........................................................................... Ulica ......................................................... Nr budynku ............ Nr lokalu ...............

Poczta ..................................................................................... Kod pocztowy .........................................

Tytuł prawny: ......................................................................................... Okres posiadania tytułu prawnego: od ........................... do ..........................

5.1. Sala wykładowa6)

Kraj ......................................................................................... Województwo .................................................................................................................

Powiat ..................................................................................... Gmina .............................................................................................................................

Miejscowość ........................................................................... Ulica ......................................................... Nr budynku ............ Nr lokalu ..............

Poczta ...................................................................................... Kod pocztowy .........................................

Tytuł prawny: ......................................................................................... Okres posiadania tytułu prawnego: od ............................ do ..........................
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5.1. Plac manewrowy6)

Kraj ......................................................................................... Województwo ............................................................................................................

Powiat ..................................................................................... Gmina ........................................................................................................................

Miejscowość ........................................................................... Ulica ......................................................... Nr budynku ........... Nr lokalu ..........

Poczta ..................................................................................... Kod pocztowy .......................................... Powierzchnia ................................. m2

Tytuł prawny: ......................................................................................... Okres posiadania tytułu prawnego: od ........................ do .........................

Inne (np. nr działki) ............................................................................................................................................................................................................

C. Przedsiębiorca posiada następujące pojazdy

Poz. Nr rejestracyjny Rodzaj

1            

2            

3            

4            

5            

6            

Wyżej wymienione pojazdy są oznakowane oraz wyposażone zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 155, z późn. zm.) oraz § 43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305, z późn. zm.). 

D. Instruktorzy/wykładowcy prowadzący szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców przedsiębiorcy5)

Poz. Imię i nazwisko Nr ewidencyjny Zakres uprawnień

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

......................................................................................................................

(miejscowość i data oraz podpis i funkcja osoby składającej wniosek)

E. Oświadczenie 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą
oraz że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Firma przedsiębiorcy: ......................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Oznaczenie adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... ...................

Miejsce i data złożenia oświadczenia: .............................................................................................................................................................................................

Podpis, imię i nazwisko oraz funkcja osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy: ........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Objaśnienie:
1) Wpisać imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej.
2) Wpisać w przypadku, jeżeli taki numer został nadany.
3) O ile jest wymagane.
4) Nieobowiązkowe.
5) Niepotrzebne skreślić.
6) W przypadku kilku miejsc prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców przedsiębiorca załącza dodatkową informację do wniosku.
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 2016, nr 119/ – informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin z siedzibą przy placu Króla Władysława Łokietka 1, 20–
109 Lublin;
2)  W Urzędzie Miasta Lublin  wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych,  z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z  przetwarzaniem danych poprzez:
email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane są w celu:

 wydania uprawnień do szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców – takich jak:
- wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- wydanie legitymacji instruktora,
-  wydanie  zaświadczenia  potwierdzającego  wpis  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzących  ośrodek  szkolenia
kierowców. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są: .
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. „o kierujących pojazdami” /ostatni tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 341, z późn. zm./;
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” /ostatni tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm./;
wraz z przepisami wykonawczymi: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców /Dz. U. z 2018 r., poz. 1885, ze zm./
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  września  2019  r.  w  sprawie  numeru  ewidencyjnego  ośrodka  szkolenia
kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka
szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i
opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek /Dz. U. z 2019 r., poz.
596, ze zm./;
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25  czerwca  2019  r. w  sprawie  uzyskiwania  uprawnień  przez  instruktorów  i
wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
/Dz. U. z 2019 r., poz. 1200, ze zm./;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, szkolenia,  egzaminowania i  uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach /Dz. U. z 2019 r., poz. 1206, ze zm./
a ponadto: 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. „Kodeks postępowania administracyjnego” /ostatni tj. Dz. u. z 2018 r., poz. 2096, ze zm./;
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /ostatni tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, ze zm./;
- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /ostatni tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 553, z późn. zm./;
-  Rozporządzenie Prezesa Rady 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 /Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67/. 

W zakresie Pani/Pana danych kontaktowych t.j. numeru telefonu i adresu e-mail podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu wygaszenia uprawnień do szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, a
następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu
na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 10 lat. Po tym
okresie dane podlegają  ekspertyzie  archiwalnej  przeprowadzanej  przez  Archiwum Państwowe.  W zależności  od  decyzji  archiwum
państwowego okres wykorzystania danych w celach archiwalnych zostanie przedłużony lub dane zostaną usunięte.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, w
szczególności: Ministerstwu Cyfryzacji (CEPiK), organom ścigania, organom egzekucyjnym, organom podatkowym. Ponadto mogą być
one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, np. P. W. P. W. S. A. ul. R. Sanguszki 1, 00-222
Warszawa; C. O. I. G. S. A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
7.  Pani/Pana  dane  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom przetwarzania  danych  opierających  się  na  zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 
 prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
 prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych,

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej  zgody w dowolnym momencie osobiście lub pisemnie, a także przez wysłanie
wiadomości e-mail o treści wycofania zgody z adresu, którego zgoda dotyczy. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych
osobowych wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych kontaktowych nie
będzie możliwe kontaktowanie się z Panią/Panem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

.......................................                                   ................................................................
miejscowość, data    podpis osoby składającej oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych, tj. numer telefonu adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu
związanego z uprawnieniami do szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców.

.......................................                                   ................................................................
miejscowość, data    podpis osoby składającej oświadczenie
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