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Część 

A METRYKA ZBIORU O NAZWIE  

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓW KĄ 

1 Data wpisu zbioru do rejestru 10 czerwca 2015 r. 

2 Data ostatniej aktualizacji wpisu - 

Część 
B 

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

1 Nazwa podmiotu i adres podmiotu X 

Część 
C 

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

1 Nazwa podmiotu i adres podmiotu X 

Część 
D Podstawa prawna do upoważniają do przetwarzania danych osobowych w zbiorze 

1 Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie 
danych jej dotyczących. nie 

2 
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa. 

ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. 
poz.1265)  

3 

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to 
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy 
na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

nie 

4 Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych 
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. nie 

5 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, 
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą. 

nie 

Część 
E 

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane 
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych 

1 Cel przetwarzania danych w zbiorze Dopełnienie obowiązków określonych 
w przepisach prawa 

2 Opis kategorii osób, których dane dotyczą Osoby ubiegające się o wydanie licencji 

3 Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych  

• nazwiska i imiona; 
• adres zamieszkania lub pobytu; 
• numer ewidencyjny PESEL;  
• NIP; 
• informacje o prowadzonej 

działalności; 
• numer Regon; 
• informacja o ukończeniu szkolenia 

w zakresie transportu drogowego 
taksówką; 

• informacje o niekaralności; 
• dane zawarte w oświadczeniu 
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o zamiarze zatrudniania kierowców 
spełniających warunki określone 
przepisami prawa; 

• informacje dotyczące posiadanych 
pojazdów i prawa jazdy. 

4 Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. 
wrażliwych brak 

Część 
G Sposób zbierania oraz udostępniania danych 

1 Dane od osób są zbierane • od osób, których dotyczą 

2 Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. nie 

3 Odbiorcy danych osobowych brak 

4 Dane są przekazywane do państw trzecich nie 
 


