
., dnia

TDT/ ../..
(nr przedhizenia)*

Piecz^c firmowa z nr NIP
Data waznosci / przedtuzenia.
Czytehiy podpis przygotowujqcego:.
(Wypehtia 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. 60 ust. 4 / art. 60 ust. 6 *) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

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

1. Przewoznik, wlasciciel lub uzytkownik (podmiot, na kt6ry b^dzie wydane Swiadectwo dopuszczenia pojazdu ADR):
Nazwa:

REGON/PESEL *):
NIP:

NrKRS/"):.

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:.

Rodzajpojazdu.

Nr podwozia VEST:

Nr ewidencyjny TDT *):,.

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

I. Oryginai zaswiadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu pizeznaczonego doprzewozu niekt6rych towarow
niebezpiecznych;

2. Kopia protokohi TDT z badania cystemy/MEMU/elementow pojazdu-baterii do przewozu towarow niebezpiecznych -jesli dotyczy;
3. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu / pozwolenia czasowego;
4. Kopia dokumentu upowatoiajgcego wnioskodawc? do uiytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie swiadectwa wyst?puje praewoznik lub

uzytkownik pojazdu;
5. Dotychczas posiadane swiadectwo dopuszczenia pojazdu ADR (oryginal);
6. Potwierdzenie wniesienia optaty, o ktorej mowa w ustawie o dozoize technicznym -je^li dotyczy;
7. Potwierdzenie wnjesienia oplaty za wydanie/przedhiZenie waino^ci ̂wiadectwa - w wysokosci 175 zt lub w przypadku wniosku o wydanie wtomika -

w wysokosci 45 zt;
S. pryginal lub kopie poiwiadczon^ za zgodno^ z oryginalem pehiomocnictwa gdy w sprawie ustanowiono petnomocnika;
9. Dowod wniesienia optaty skarbowej stosownie do art. 1 ust 1 pkt. 2 oraz cz^sci^ IV zatqcznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowei

(Dz-U. z2021r. poz. l923);
10. Potwierdzenie spetnienia wymagari dla pojazdu EXIII (wyciqg ze swiadectwa homologacji lub ̂ wiadectwo zgodnosci tub za^wiadczenie producenta

hme:

*)niepotrzebne skre^lic

(czytelny podpis wnioskodawcy lub pehiomocnika)

(kwituj? odbior Swiadectwa, data, godzina i czytelny podpis)



KLAUZULA INFORMACYJNA 0 PRZETWARZANRJ DANYCH OSOBOWYCH

W zwiqzku z realizacj4wymog6w Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporz^dzenie o
ochronie danych ,, RODO"), informujemy o zasadach przetwarzmia Pani/Pana danych osobowych oraz o przystuguj^cych Pani/Panu prawach z tym zwiqzanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Pulawska 125, 02-707 Warszawa.

2. W przypadku pytaA dotyczqcych sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzialania Transportowego Dozoru Technicznego a
takze przyshigujqcych Pani/Panu uprawnien prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za po^rednictwem poczty elektronicznej
dane-osobowe tdt. ov. 1

3. Pani/Pana dane osobowe b?d4 przetwarzane 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 przepiywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Uiz. UE L 119 z 4.05.2016).

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

5. W zwiqzku z przetwaraaniem danych w celach, o ktorych mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog4 by6:
. organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dziatajqce na zlecenie organow wtadzy publicznej, w zakresie i w celach,

tore wynikaj4 z przepisow powszechnie otiowiqzujqcego prawa;
. osoby trzecie w zakresie danych osobowych, kt6re niezb^dne 54 do realizacji celow wynikaJ4cych z pizepisow prawa w postaci prowadzenia

og61nodost?pnych rejestr6w,
. inne podmioty, ktore na podstawie stosownych umow podpisanych z Transportowym Dozorem Technicznym pizetwarzajq dane osobowe dla ktorych

Administratoremjest Dyrektor Transportowego Dozom Technicznego.
6. Pani/Pana dane osobowe b^dq przechowywane pizez okres niezb^dny do realizacji celow okreslonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiqzujqcego prawa.

7. W zwigzku z przetwarzaniem 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 ̂ dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane s? nieprawidtowe lub niekompletne;
c. prawo do iqdania usuni?cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

dane nic s^juZ niezb?dne do cel6w, dla kt6iych byly zebrane lub w inny spos6b przetwanane,
osoba, kt6rej dane dotyczq, wniosia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
dane osobowe przetwarzane s^ niezgodnie z prawem,
dane osobowe musz^ by6 usuni^te w celu wywiqzania si^ z obowiqzku wynikaj^cego z przepis6w prawa;

d. prawo do Z^dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
osoba, kt6rej dane dotycz^ kwestionuje prawidtowo^ii danych osobowych,
pizetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktorej dane dotyczq, spizeciwia si? usuni^ciu danych, Zqdaj^c w zamian ich
ograniczema,

. Administrator nie potrzebuje jui danych dla swoich celow, ale osoba, kt6rej dane dotyczq, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczen,

. osoba, ktorej dane dotyczq, wniosto sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora sq nadra^dne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo sprzeciwu wobec pEietwaizania danych - w pizypadku gdy 4cznie spehiione 54 nast?pujqce przeslanki:
. zaistniejq przyczyny zwiqzane z Pani/Pana szczegolnq sytuacjq, w przypadku przetwarzania danych napodstawie zadania realizowanego

w interesie publicznym tub w ramach sprawowania wtadzy publicznej przez Administratora,
. przetwarzaniejest niezb^dne do cel6w wynikajqcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez Administratora lub przez

stron? trzeciq, z wyj^tkiem sytuacji, w ktorych nadrz?dny charakter wobec tych interesow rnaj^ interesy lub podstawowe prawa i
wolnosci osoby, kt6rej dane dotyczq, wymagajqce ochrony danych osobowych, w szczeg61noici gdy osoba, kt6rej dane dotyczq jest
dzieckiem.

8. W przypadku powzi^cia mfomiacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Transportowym Dozorze Technicznym Pani/Pana danych osobowych,
przyshiguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wtasciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i jest wanmkiem zadania realizowanego w mteresie publicznym.
10. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest obowiqzkowe, w sytuacji gdy pizestank? przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja zadania

realizowanego w interesie publicznym.

11. Pani/Pana dane mog^ by6 przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie b^dq profilowane.


