
Załącznik nr 2 

 

…………………………… 

Data i miejsce                                            

 

 

 

Oświadczenie
 

o zwykłym miejscu zamieszkania1) 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co 

najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, a moim zwykłym miejscem zamieszkania przez niniejszy 

czas jest: ……………………………………………………………….... 

 

Informacja jest zgodna ze stanem faktycznym na dzień ……………………….  

 

 

…………………………………..  

                                                (podpis kandydata) 

 

 
 

 

 

 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą                 

w 03-301 Warszawa przy ulicy Jagiellońskiej 80 (dalej: „Administrator”).  

2. Dane kontaktowe Administratora: info@its.waw.pl   

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@its.waw.pl 

4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze - realizacja procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w 

transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 

przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51) oraz ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c 

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 

                                                           
1) Oświadczenie wypełnia i podpisuje kandydat, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji 

zawodowych w transporcie drogowym. Oświadczenie stanowi potwierdzenie posiadania przez kandydata zwykłego miejsca zamieszkania, o którym 

mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 



przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

zwanego dalej „RODO”.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas realizacji procesu certyfikacji kompetencji 

zawodowych w transporcie drogowym, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.     

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, tj.:  

a) Poczcie Polskiej S.A. – imię i nazwisko oraz dane adresowe,  

b) Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego – pełen zakres danych osobowych,  

c) właściwym starostwom powiatowym – pełen zakres danych osobowych,   

d) właściwym organom skarbowym, państwowym, władzy publicznej oraz śledczym – pełen zakres 

danych osobowych.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa) oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.  

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji. procesu 

wydania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. W przypadku nie podania przez 

Pana/Panią danych zawartych we wniosku proces ten nie zostanie rozpoczęty.  

 


