ROP. K2-F3
Ciechanów, ....................................
............................................................
( imię i nazwisko )

..................................................................
( adres zamieszkania )

..................................................................
NIP: ..........................................................
Telefon kontaktowy: .................................

Prezydent Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów

WNIOSEK
Na podstawie art.14a ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów
z licencji

w

przypadku

zawieszenia

wykonywania

transportu

drogowego

(Dz. U. z 2010 r., Nr 187, poz. 1255) proszę o zwrot części opłaty za wydanie licencji
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką w następujący sposób:

na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………..

przelewem pocztowym na adres: …………………………………………………………...

odbiorę osobiście w kasie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1

....................................................
( podpis )

ROP. K2-F3
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w zakresie wniosków papierowych
składanych w Urzędzie Miasta Ciechanów jest Prezydent Miasta Ciechanów, działający
w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów, adres 06-400 Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@umciechanow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych
w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji wniosku.

....................................................
( podpis )

Ciechanów, dnia …………………….

