Wieluń, dnia...............................................
Nazwa firmy / imię i nazwisko

Siedziba firmy / adres lub miejsce zamieszkania

Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS)
lub informacja o wpisie do CEIDG

BURMISTRZ WIELUNIA
NIP

tel. / tel. kom. / fax / adres e-mail ¹

WNIOSEK O ZMIANĘ LICENCJI
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar
Gminy Wieluń nr
,
z powodu zmiany (zaznacz właściwe):
□ nazwy firmy/ imienia i nazwiska:
□ siedziby firmy / adresu zamieszkania:
□ pojazdu o
numerze rejestracyjnym :
numerze nadwozia (VIN):
W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:
□ kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki
osobowej (w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument
potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem);
□ kserokopię świadectwa legalizacji taksometru;
□ dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wysokości ²
zł na konto - Urzędu
Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, PKO BP 81-1020-2212-00005802-0404-8708
□ inne
….....................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy/ pełnomocnika)

1.
2.

dane nieobowiązkowe
dla licencji udzielonej na okres: 2-15 lat -20 zł, 16- 30 lat – 25 zł, 31-50 lat -30 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, Pl. Kazimierza

Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów
alkoholowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres (obwiązywania zezwolenia + 3 lata).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

