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

(oznaczenie przedsiębiorcy/NIP)                                                                                                       (miejscowość, data)

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

        (nr SKP)

W N I O S E K

o zmianę w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
NR .......................

Powyższe spowodowane jest zmianą:
a)diagnosty*: ..................................................................................................................................,
b) zakresu zaświadczenia* z: ..................................................na: .................................................,
c) oznaczenia przedsiębiorcy* na: .................................................................................................,
d) siedziby przedsiębiorcy* na: .....................................................................................................,
e) inne: ...........................................................................................................................................,

W związku ze zmianą załączam następujące dokumenty:

a) uprawnienie diagnosty wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kursów doszkalających
i okresowych*,
b)  poświadczenie  zgodności  wyposażenia  i  warunków  lokalowych  –  decyzja  Dyrektora
Transportowego Dozoru Technicznego numer*:................................................
c)  odpis  z  rejestru  przedsiębiorców  lub  ewidencji  działalności  gospodarczej*,  kserokopia
REGON*, kserokopia NIP*
d) inne: ............................................................................................................................................

W załączeniu:
a) wykaz diagnostów,
b) oświadczenia,
c) kserokopia dowodu wpłaty, 
d) pełnomocnictwo do załatwiania wszelkich spraw związanych z uzyskaniem zaświadczenia
przez osobę trzecią, 

e) inne niż wymienione we wniosku: .............................................................................................

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

Do wniosku należy przedłożyć wszystkie oryginały dokumentów.

*) niepotrzebne skreślić.

STAROSTA  POWIATU

ŁĘCZYCKIEGO



........................................................
(miejscowość, data)

.........................................................
     (pieczątka stacji kontroli pojazdów)

W załączeniu  przekazuję  wykaz  zatrudnionych diagnostów wraz  z  wzorami
pieczęci i podpisów pracowników wykonujących badania techniczne pojazdów. 

Poniższe pieczątki są stosowane od dnia.........................................................

Lp. Nazwisko i imię
diagnosty

Wzór pieczątki
identyfikacyjnej z nr

Wzór pieczątki
imiennej

Podpis diagnosty

1

2

3

4

5

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

STAROSTA  POWIATU 
ŁĘCZYCKIEGO



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 i 14 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 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
Starosta Powiatu Łęczyckiego spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu 
poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Starosta Łęczycki, pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel: 243887200, fax: 247213217, e-mail:
sekretariat@leczyca.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl.
Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest wpisywanie do rejestru i nadzór
nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów.
Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające 
oprogramowanie przetwarzające dane.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zamknięcie stacji.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa: Ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  a  także  prawo do przenoszenia  danych.  Z
przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach 
realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

………………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby lub osób informowanych)


	W N I O S E K
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