
Podstawa prawna: Art. 7a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U.                        

z 2022r. poz. 180 z późn. zm.). 
 

Busko-Zdrój, dnia...................................... 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Ja niżej podpisany(-a): 

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

                                                            (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały(-a)   .........................................................................................................................  

                                                          (adres zamieszkania) 

 

 

Numer Certyfikatu Kompetencji Zawodowych …………………………………………….….. 

 

oświadczam: 

 
- że zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009,  

na podstawie umowy cywilno-prawnej (jeżeli jest wymagana) będę pełnić rolę zarządzającego transportem               

w sposób rzeczywisty i ciągły w przedsiębiorstwie (będę zarządzał/-a operacjami transportowymi tego 

przedsiębiorstwa, mam rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, posiadam miejsce zamieszkania na terenie 

Wspólnoty), w którym jestem:  

 

 właścicielem*, 

 współmałżonkiem – zarządzającym*,  

 udziałowcem*, 

 zarządzającym zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS*,  

 dyrektorem*,  

 pracownikiem*,  

 

  - że zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)                         

Nr 1071/2009 na podstawie umowy cywilno-prawnej jestem uprawniony/ -a do wykonywania zadań 

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy*:  

 
-   umowa wiążąca mnie z przedsiębiorcą precyzuje zadania, które mam wykonywać w sposób 

rzeczywisty i ciągły oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem,  

-  kieruję operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych  przedsiębiorstw, 

realizowanymi za pomocą połączonej floty liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów,   

-      posiadam miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty. 

 

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY/-A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

                                                                       

 

 

....................................................................    
(czytelny podpis osoby zarządzającej transportem) 

 
*- zaznaczyć tylko jeden wariant 

-VERTE 

 



 
Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informuję, iż: 

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Starosta Buski. Z administratorem można                 

się skontaktować: 

- korespondencyjne pod adresem: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, 

- telefonicznie pod numerem telefonu 41 370 50 00, 

- pod adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych 

możliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub 

cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na podstawie art. 7                           

i następnych ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 180                 

ze zm.) oraz w celu wygaśnięcia zezwolenia lub licencji w krajowym transporcie drogowym                         

na podstawie art. 16 powołanej ustawy. 

4) Dane osobowe administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach 

przepisów prawa. Odbiorcą danych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, któremu udostępnia 

się dane celem prowadzenia w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Elektronicznego 

Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty prowadzące 

działalność pocztową oraz podmioty dostarczające systemy informatyczne wykorzystywane przez 

Starostę Buskiego, w których mogą być przetwarzane dane, jak i podmioty, z którymi administrator 

zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. 

5) Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy:  

       - prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do uzyskania kopii danych; 

- prawo do sprostowania\poprawienia swoich danych; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

6) W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych -  osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi 

realizację wniosku, o którym mowa w pkt 3 klauzuli. 

8) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi 

Rozporządzeniem 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.  

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej, również nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 


