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PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Ulica: Gronowa 22a
Kod pocztowy: 61-655

Miejscowość: Poznań

Aktualizacja danych w rejestrze przedsiębiorców w Portalu Starosty
prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie miasta Poznania* **
A. Dane Przedsiębiorcy:
1. Firma
przedsiębiorcy
1.1 Numer wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
1.2 Numer identyfikacji
podatkowej NIP

-

-

-

1.3 Numer identyfikacji statystycznej (REGON)
2. Adres siedziby przedsiębiorcy:

-

Kod pocztowy

Miejscowość
Ulica
Nr budynku

Nr lokalu

Telefon

Powiat
3. Jestem wpisany do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców pod numerem

B. Przedsiębiorca Prowadzi ośrodek pod następującym adresem:
4.1 Pomieszczenie biurowe:
Poz. Kod poczt.

Miejscowość

Ulica, numer

Tytuł prawny

Okres ważności

Telefon

Ulica, numer

Tytuł prawny

Okres ważności

Pow. lok.

1.

4.2 Sala (sale) wykładowa(e):
Poz. Kod poczt.

Miejscowość

m2

1.

m2

2.

4.3 Place manewrowe usytuowane:
Poz. Kod poczt.

Miejscowość

Ulica, numer

Tytuł prawny

Okres ważności Zakres. kat

Pow. lok.

1.

m2

2.

m2

Nazwa formularza:

Aktualizacja danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących OSK

Wydanie: 2
Obowiązuje od: 01.06.2019 r.

C. Przedsiębiorca dysponuje:
5. Pojazdami:
Poz.

Nr rejestracyjny

Marka

Rodzaj

Forma posiadania

Zakres kat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
Wyżej wymienione pojazdy są oznakowane oraz wyposażone zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600, ze zm.) oraz § 43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951, ze zm.).

D. Przedsiębiorca zatrudnia następujących instruktorów nauki jazdy:
Poz.

Imię nazwisko

Nr PESEL

Nr uprawnień

Zakres uprawnień

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E. Adres e-mail:
F. Osoba upoważniona:
Poz.

Imię nazwisko

Nr PESEL

1.
Objaśnienia:

* Złożenie aktualizacji danych zawartych w części A pkt 1 (firma
przedsiębiorcy), pkt 2 oraz części B pkt 4.1. niniejszego druku
stanowi złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia i wiąże
się z obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.
** Złożenie aktualizacji danych zawartych w części B
pkt 4.2 - 4.3 oraz części C - F niniejszego druku - nie stanowi
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia i nie podlega
obowiązkowi wniesienia opłaty.

(miejscowość i data), (podpis i funkcja osoby składającej aktualizację danych)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:
Prezydent Miasta Poznania, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani / Pana dane osobowe
przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. szkoleń kierowców, wynikającego z ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi, którym jest prowadzenie rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Ma Pani / Pan prawo do żądania od
Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można
się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani / Pana danych osobowych znajduje się pod adresem:
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodki-szkoleniakierowcow,1753/

