
………………………….
(miejscowość, data)

WNIOSEK
O WYDANIE  /PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚC/* /  ZMIANĘ*  LEGITYMACJI

INSTRUKTORA  NAUKI  JAZDY

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

.....................................................................................
               (adres instruktora)

.....................................................................................
                            (nr uprawnień)

Proszę  o  wydanie  /przedłużenie  terminu  ważności  /zmianę  legitymacji

instruktora nr ..........................................................................................  o zakresie uprawnień

do szkolenia według kat.: .................................... prawa jazdy na okres do:................................

w związku z...................................................................................................................................

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

Do wniosku załączam:

 orzeczenie  lekarskie  wystawione  przez  lekarza  uprawnionego  do  badań  kierowców  z

dnia............................................................................, numer........................................................

 orzeczenie  psychologiczne  o  braku  przeciwwskazań  psychologicznych  do  kierowania

pojazdami z dnia............................................................numer.....................................................

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

.

........................................................
      (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Wypełnia urząd
Kwit opłaty administracyjnej: 

Legitymacja ważna do:..................................................

...............................................
      (podpis i pieczęć imienna pracownika)

STAROSTA  POWIATU
ŁĘCZYCKIEGO



Łęczyca, dnia ...............................

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

Ja niżej podpisany (-a) 

Imię i nazwisko .................................................................................................................................

urodzony (-a)......................................................................................................................................

zamieszkały (-a).................................................................................................................................

nr PESEL...........................................................................................................................................

legitymujący (-a) się dokumentem....................................................................................................

nr dokumentu.....................................................................................................................................

wydanym przez..................................................................................................................................

oświadczam, że:

jako instruktor nauki jazdy posiadający (-a) uprawnienie nr ELE ..............................................,

nie jestem skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego

podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

...........................................................
 (podpis składającego oświadczenie)



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  prowadzenie  ewidencji
instruktorów i  sprawowanie nadzoru.
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.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa: Ustawa
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 
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)


	Wypełnia urząd

