WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

KI- 45-113
F- 01
Strona:1
Stron: 8

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

Wydanie:7

Siedlce, ...................................................

(nr rejestru organu właściwego do wydania licencji)
wypełnia Urząd

PREZYDENT MIASTA
SIEDLCE
w zakresie krajowego przewozu osób
w zakresie krajowego przewozu rzeczy
1. .............................................................................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa zgodna z wpisem w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS)

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

2. ..............................................................................................................................................................................................

(adres i siedziba określona w rejestrze KRS lub adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w CEIDG)
2a.............................................................................................................................................................................................

(adres/y lokalu/li, w których przedsiębiorca ma dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. NIP (numer identyfikacji podatkowej) : .......................................................... KRS: ........................................................
4. Rodzaj i liczba pojazdów: ………..................................................................................... w liczbie ......................
5. ...........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem - art. 4 rozporządzenia 1071/2009)

..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Liczba wypisów z zezwolenia: ............................
7. Załączniki –str.2
Pobrano opłatę przelew bankowy z dnia ........................................................., za zezwolenie ………………………………………; - za wypisy z zezwolenia
........................................................................................................................... łącznie opłata: ………………………………………………..
/słownie w złotych/: ………………………………………………………………................................................. /wypełnia Urząd/

…………………………………………………...........
( podpis przedsiębiorcy )

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
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F- 01
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Wydanie:7

Załączniki:
1/Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009 albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego
transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c cyt. rozporządzenia oraz
kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
2/ Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
3/ Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej;
4/ Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego
zezwolenia;
5/ Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby: będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej,
osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową; dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300
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ustawy

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych; prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego
przedsiębiorcy; zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy – o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych
w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym;

6/Oświadczenie w/w osób o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia
(WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009;

7/ Oświadczenie w/w osób o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji,
które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać
w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy
o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
...............................................................................
(podpis przedsiębiorcy)
Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat
za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się
opłatę w wysokości 1 000 zł.
oraz 11% z w/w opłaty podstawowej za zgłoszenie i wydanie wypisu na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, ponadto:
- 10% powyższej opłaty - za zmianę zezwolenia
- 10% powyższej opłaty - za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
- 25% powyższej opłaty – za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy .
Opłatę za udzielenie zezwolenia określona cyt. rozporządzenie z dnia 06.08.2013 r. można wpłacać gotówką w kasach Urzędu Miasta Siedlce, Skwer
Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta w godz.7.45 – 15.45, w poniedziałki do godz.18.00 lub przelewem na rachunek bankowy Urząd Miasta
Siedlce ING Bank Śląski S.A. 281050 1894 1000 0022 1545 6456
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OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM
Ja niżej podpisany(-a)
........................................................................................................................., zamieszkały (a) …........................................
(imię i nazwisko)

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

........................................................................................................................, posiadam certyfikat kompetencji zawodowych
(data i miejsce urodzenia)

...................................................................................................................................................................................................
oświadczam, że zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego
transportem, tj. w sposób rzeczywisty i ciągły będę zarządzał/a operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa:
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………….,
mam rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, w którym jestem :
właścicielem,

przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG,

udziałowcem,

członkiem organu zarządzającego osoby prawnej wpisanym w KRS,

pracownikiem,

inny …………………………………………………………………………

posiadam miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty

Podstawa prawna – art. 7a ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym: „Do wniosku o udzielenie
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się oświadczenie osoby zarządzającej
transportem następującej treści: ”Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.”

Siedlce, dn. ......................................
…………………………………................................................................
(podpis zarządzającego transportem)
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OŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM
Ja niżej podpisany(-a)
........................................................................................................................., zamieszkały (a) …........................................
(imię i nazwisko)

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

........................................................................................................................, posiadam certyfikat kompetencji zawodowych
(data i miejsce urodzenia)

...................................................................................................................................................................................................
oświadczam, że zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 na podstawie umowy 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 (zadania zarządzającego obejmują,
w szczególności utrzymanie i konserwacja pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową
księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych
z bezpieczeństwem),
kieruję operacjami transportowymi w nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstwach, realizowanymi
za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów,

posiadam miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Podstawa prawna – art. 7a ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym: „Do wniosku o udzielenie
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się oświadczenie osoby uprawnionej na
podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia
warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) 1071/2009, oraz kopię certyfikatu tej osoby.”
Siedlce, dn. ......................................
…………………………………................................................................
(podpis zarządzającego transportem)
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OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU BAZĄ EKSPOLATACYJNĄ
Ja niżej podpisany(-a)
....................................................................................................................................………………………………………..
(imię i nazwisko)

oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną, o której mowa w art. 4 pkt 21a ustawy
o transporcie drogowym, tj. miejscem będącym w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowanym
do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego
wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów,
przez bazę eksploatacyjną należ rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa
w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
Adres/y bazy eksploatacyjnej (miejscowość, ulica, kod pocztowy/poczta): …………………………………......

………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Podstawa prawna – art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym : „Do wniosku o udzielenie zezwolenia

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się (…) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje
bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (…)”.
- art. 5 ust. 2c i 2d cyt. ustawy:” 2c. Wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr
1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia
działalności bazę eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co
najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych transporcie drogowym w liczbie
odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego
zezwolenie (…) W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej
jednym miejscem postojowym. 2d. W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz
eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc
postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego
do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.”

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Siedlce, dn. ......................................

…………………………………................................
( podpis przedsiębiorcy)
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/

(imię i nazwisko)

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

.........................................................................................................................................
( data i miejsce urodzenia )

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/na, oświadczam, że nie zostałem/łam skazana poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym
w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Siedlce, dn. ......................................

………..…………………………………................................

*

(podpis osoby )

Podstawa prawna – art. 7a ust. 3 pkt 8 ustawy o transporcie drogowym: „Do wniosku o udzielenie zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się (…) oświadczenie osób, o których mowa w pkt
6,który zawarty jest w art. 7a ust. 3 cyt. ustawy, o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za
przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1071/2009 w zakresie spełniania
dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ”.
*oświadczenie w w/w zakresie podpisuje osoba, która jest wymieniona w art. 7a ust. 3 pkt 6 ustawy
o transporcie drogowym:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub
76
komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa art. 300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych,
b) prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
c)zarządzającego transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
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Ja niżej podpisany(-a)/

Wydanie:7

OŚWIADCZENIE

..............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały (-a)..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

oświadczam, że w oparciu o treść art. 7a ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym :





nie jestem osobą karaną za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b* rozporządzenia
(WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
*zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie zostali w jednym lub kilku państw członkowskich, skazani
za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących
w szczególności: czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń
kontrolnych, maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym, kwalifikacji wstępnej
i ustawicznego kształcenia kierowców, badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym
obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych, dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy
lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób, bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów
niebezpiecznych, instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów, praw jazdy, dostępu
do zawodu, transportu zwierząt, delegowania pracowników w transporcie drogowym, prawa właściwego dla zobowiązań
umownych, kabotażu.

nie jestem osobą karaną za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV* do w/w rozporządzenia
*Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %.
Przekroczenie w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 %. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub posiadanie w
pojeździe lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub
ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy. Kierowanie
pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy
prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon,
zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące
do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które
są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym
samym zagrożenie, stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji
o unieruchomieniu pojazdu. Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada
ważnej licencji wspólnotowej. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem
lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów. Przewóz towarów przekraczających
o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 12 ton.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Siedlce, dn. ........................................

………..………………..………………………………................................
(podpis przedsiębiorcy-CEIDG/podpis osoby wymienionej w art. 7a ust.3 pkt 6 lit. a ustawy
o transporcie drogowym/podpis osoby zarządzającej transportem w imieniu przedsiębiorcy)
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Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 zwanego „RODO” informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym jest: minister
ds. informatyzacji w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów, Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110
Siedlce w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Urzędu Miasta Siedlce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Siedlce, za pomocą adresu iod@um.siedlce.pl lub telefonicznie
na numer (025) 7943757.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Siedlce przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie
Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty,
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Siedlce przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Prezydent Miasta Siedlce.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 ust. 1 i 2 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi
na treść art. 17 ust. 3 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu jest
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść
wskazanej normy. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść wskazanej normy.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Siedlce Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z ww. klauzulą informacyjną RODO.
..................................................................
(podpis)
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