………………………………………………………

…………………..………….………………..

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

(miejscowość, data)

………………………………………………………
(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy)

………………………………………………………
(nr rejestru przedsiębiorcy albo ewidencji działalności gospodarczej)

………………………………………………………
(NIP)

STAROSTA SZCZYCIEŃSKI
WNIOSEK
o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Na podstawie art. 83a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów dla:
…………………………………………………………………………………………………………………
(adres stacji kontroli pojazdów)
Jako:

□ okręgowa stacja kontroli pojazdów,
□ podstawowa stacja kontroli pojazdów,
□ wnoszę także o wydanie zgody na umieszczanie w pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych.
Badania techniczne pojazdów będą przeprowadzane przez następujących diagnostów:

L.p.

Imię i nazwisko zatrudnionych diagnostów

Nr uprawnienia diagnostów

.........................…………………….........................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)
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………………………………………………………

…………………..………….………………..

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

(miejscowość, data)

………………………………………………………
(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy)

………………………………………………………
(NIP)

Oświadczenie
do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Ja niżej podsiany/a:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są
kompletne i zgodne z prawdą,
2. Znane

mi

są

i

spełniam

warunki

wykonywania

działalności

gospodarczej

w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym:
•

posiadam siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

•

nie jestem przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

•

nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom (dotyczy osoby fizycznej lub członków
organów osoby prawnej),

•

posiadam wyposażanie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie
odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami
przeprowadzania tych badań,

•

posiadam poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami
odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stację kontroli pojazdów,

•

zatrudniam uprawnionych diagnostów.
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego

.........................…………………….........................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)
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Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Starostwo

Powiatowe

w

Szczytnie

reprezentowane przez Starostę Szczycieńskiego z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. Henryka
Sienkiewicza 1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiat.szczytno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i ewidencji stacji kontroli pojazdów w
oparciu o ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 6 marca 2018
r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO) oraz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zgody osoby której dane dotyczą.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a następnie
archiwizowane.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie
Powiatowym w Szczytnie. Przy czym podanie danych jest:
•

obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

•

dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody bez konsekwencji dla realizacji
czynności urzędowych.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Potwierdzam otrzymanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych …………………………………
data oraz podpis
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