Poznań, dnia ……………………………
………………………………………………..
imię i nazwisko

………………………………………………..
………………………………………………..
adres zamieszkania

………………………………………………..
telefon*

………………………………………………..
nr uprawnień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Zwracam się z prośbą o:
1. ** przedłużenie ważności legitymacji instruktora.
2.

** wymianę legitymacji instruktora z uwagi na ...............…………...............…....………...

…………………………...…………………………………………………...........…………..…
3.
** zmianę danych w ewidencji instruktorów - polegającą na zmianie adresu ***
Do wniosku załączam:
do
wglądu:
dowód
osobisty
seria
i
numer
……………..…………..
prawo jazdy nr ……………..………….., kat ………...........………………..,
** orzeczenie lekarskie,
** orzeczenie psychologiczne,
- ………………………………………

………………………………………
podpis wnioskodawcy
W przypadku wymiany legitymacji:
Kwituję odbiór legitymacji nr druku …...….................…................,
z uprawnieniami w zakresie kat. …..................................................
Poznań, dnia ………….................
………………………………………
podpis wnioskodawcy
Wypełnia pracownik Wydziału SOUK Urzędu Miasta Poznania:
Ważność legitymacji przedłużono do dnia: ………...............…............................................……
Jednocześnie sprawdzono, iż ww. osoba:
- nie ma zatrzymanego prawa jazdy lub wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami****
- ma (bądź miała) zatrzymane prawo jazdy lub ma (bądź miała) wydaną decyzję o cofnięciu
uprawnień do kierowania pojazdami**** ……………………………………......................…
……………………………………......................................................................................…

………………………………………
Podpis
* - podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt w nin. sprawie,
** - właściwe zaznaczyć,
*** - dotyczy jedynie sytuacji, w której na wydanej dotychczas legitymacji nie ma adresu zamieszkania,
****- niewłaściwe skreślić,
#

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na odwrocie wniosku
Nazwa formularza:

Wniosek o przedłużenie / wymianę legitymacji / zmianę danych
w ewidencji instruktorów

Wydanie: 4
Obowiązuje od: 04.09.2020 r.

#

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, wynikającego z ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi. 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: https://www.poznan.pl/klauzulainformacyjna/.

