
TDT/ ../..

.., dnia

.. /...
(nr przedhizenia)*

Piecz?c firmowa z nr NIP
Data waznosci / przedhizenia..
Czytehiy podpis przygotowuj^cego:
(Wypetma TDT)

Transportowy Dozor Techniczny

Oddziat Terenowy w .......................................................... / Zespol Inspektorow w

, ul.

WNIOSEK

0 WYDANIE / PRZEDLUZENIE WAZNOSCI / WYDANIE WTORNIKA*)
Swiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR na podstawie art. 61 ust. 7 / art. 61 ust. 10 *) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. z 2021, poz. 756)

1. Przewoznik, wtasciciel lub uzytkownik (podmiot, na ktory b?dzie wydane swiadectwo dopuswzenia pojazdu ADR):
Nazwa:

REGON/PESEL *):
NIP:

NrKRS/x):.

Adres siedziby/adres zamieszkania *):

Osoba do kontaktu (imi^ nazwisko, nr telefonu):

2. Dane pojazdu na ktory b^dzie wystawione swiadectwo dopuszczenia pojazdu ADR:
Producent pojazdu:,

Nr rejestracyjny pojazdu:,

Rodzaj pojazdu

Nr podwozia VEST:

Nr ewidencyjny WDT ):.,

^wiadectwo dopuszczenia pojazdu ADR: odbior^ osobiscie al Prosz? o dor^czenia na adres wskazany w pkt 1.
W kaz zat cznikow: *)

l'01gi"?^zaswia dcze"ia ° PTProwadzo"ym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego dopmwozu niektorych towarow
niebezpiecznych;

2. Potwierdzona za zgodnosc z oryginatem kopia protokotu WDT z badania cystemy/MEMU/elementow pojazdu-baterii do przewozu towarow
niebezpiecznych-jeili dotyczy;

3'POLW lCTdzona ra^godn0^z orysinatem kopia decyzii dopuszczaj^cej cystem?/MEMU/element6w pojazdu-baterii do pTwozu towarow niebezpiecznych

4. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu / pozwolenia czasowego;
5. Dotychczas posiadane swiadectwo dopuszczenia pqjazdu ADR (oryginal);
6. 1nne:

*)niepotrzebne skreslic

(czytelny podpis wnioskodawcy lub petnomocnika)

(kwituj? odbi6r ̂wiadectwa, data, godzina i czytelny podpis)



KLAUZULA INFORMACYJNA 0 PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwiqzku z realizacjq wymogbw Rozporaqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ocbrony osob fizycznych
w zwiqzku z przetwai-zaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o
ochronie danych ,, RODO"), infonnujemy o zasadach przetwaraania Pani/Pana danych osobowych oraz o przyslugujyych Pani/Panu prawach z tym zwiqzanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Dyrektor Transponowego Dozoru Technicznego, ul. Putawska 125, 02-707 Warszawa.
2. W przypadku pytan dotycz^cych sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dziatania TranspoUowego Dozoru Technicznego a

takze praystugujqcych Pani/Panu uprawnien prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za poSrednictwem poczty elektronicznej
dane. osobowe®tdt, 20V. B!

3. Pani/Pana dane osobowe b?d^ przetwaizane w celu realizacji wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozponz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pnzeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119 z 4.05.2016).

4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie i celu realizacji zadania okreilonego w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze techmcznym (Dz. U.2021 poz. 272 z p6zn. zm. ) pizez Transportowy Dozor Techniczny.

5. W zwiqzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktorych mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogq bye:
. organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dziaiajqce na zlecenie organ6w wladzy publicznej, w zakresie i w celach,

kt6re wynikaj^ z przepis6w powszechnie obowigzujqcego prawa;
. osoby trzecie w zakresie danych osobowych, kt6re niezb?dne s^ do realizacji cel6w wynikaj^cych z przepis6w prawa w postaci prowadzenia

og61nodost?pnych rejestrow,
. inne podmioty, ktore na podstawie stosownych umow podpisanych z Transportowym Dozorem Technicznym przetwarzajq dane osobowe dla kt6iych

Administratoremjest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
6. Pmi/Pana dane osobowe b?d4 przechowywane przez okres niezb?dny do realizacji cel6w okre^lonych w pkt. 4, a po tym czasie praez okres oraz w zakresie

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiqzujqcego prawa.
7. W zwiqzku z przetwaizaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguj ̂ Pani/Panu:

a. prawo dost^pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do 24dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane s^ nieprawidtowe lub niekompletne;
c. prawo do z^dania usuni^cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zaponmianym), w przypadku gdy:

. dane nie sqju2 niezb?dne do cel6w, dla lct6iych byty zebrane lub w inny spos6b przetwarzane,

. osoba, kt6rej dane dotyczq, wniosta spraeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

. dane osobowe przetwarzane sq niezgodnie z prawem,

. dane osobowe muszq by6 usuni^te w celu wywiqzania si? z obowiqzku wynikajqcego z przepis6w prawa;
d. prawo do zqdania ograniczenia praetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

. osoba, kt6rej dane dotyczq kwestionuje prawidlowoic danych osobowych,

. przetwarzanie danychjest niezgodne z prawem, a osoba, kt6rej dane dotyczq, sprzeciwia si? usuni^ciu danych, ̂ dajqc w zamian ich
ogramczema,

. Administrator nie potrzebuje juZ danych dla swoich cel6w, ale osoba, kt6rej dane dotyczq, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lab
dochodzenia roszczen,

. osoba, kt6rej dane dotyczq, wniosta sprzeciw wobec pizetwarzania danych, do czasu ustalenia czy pramiie uzasadnione podstawy po
stronie administratora sq nadrz^dne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy l^cznie spetnione 54 nast?pujqce przestanki:
. zaistniej4 pnzyczyny zwiqzane z Pani/Pana szczegbln^ sytuacjq, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej przez Administratora,
. przetwarzaniejest niezb?dne do cel6w wynikajqcych z prawnie uzasadnionych interes6w realizowanych przez Administratora lub przez

stron? trzeciq, z wyj^tkiem sytuacji, w kt6iych nadrz^dny charakter wobec tych mteres6w majq interesy lub podstawowe prawa i
wolnosci osoby, kt6rej dane dotyczq, wymagajqce ochrony danych osobowych, w szczeg61nosci gdy osoba, kt6rej dane dotycz^jest
dzieckiem.

8. W praypadku powzi?cia infomiacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Transportowym Dozorze Technicznym Pani/Pana danych osobowych,
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wla^ciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i jest wamnkiem zadania realizowanego w interesie publicznym.
10. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestank^ przetwaizania danych osobowych stanowi realizacja zadania

realizowanego w interesie publicznym.

11. Pani/Pana dane mog^ by6 pnzetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie b^d^ profilowane.


