
Na podstawie ań. 1 1 ust. 2, art,21 ust. 2, w związku z ań.50 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5

stycznia 2011 r, o kierujących pojazdami, po zapoznaniu się z treściąniżej powołanego ań.

233§1 Kodeksukarnego:

,,Kto, składając zeznanie mające służyc za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat."

Ja, nizej podpisany oświadczam:

Oświadczenie rodzica lub opiekuna*)

Ja nizej podpisany

(imię i nazwisko)

legitymujący się dowodem osbbistym nr

PESEL ....zamieszkały...

wyrażam zgodę, aby mój syn/ córka/ podopieczny*)

(imię i nazwisko)

PESEL ..... zamieszkały , ...... .

,.. , uczestniczył w szkoleniu osób ubiegających

się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami oraz uzyskał prawo jazdy kat. ,.

(miejscowość i data) (podpis rodzica lub opiekuna)

Art. 11 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, moźe uzyskaĆ prawo

jazdgkategorii AM, A1, 81 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Ań. 21 ust, 2 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, ze osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząĆ

szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Ań. 50 ust. 2 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że nie może być egzaminowana osoba, która nie

ukończyła 18 lat i nie posiada zgody, o któĘ mowa w ań. 11 ust. 2.

*) niepotrzebne skreślić



W związku zrcalizaĄąwymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w zńapku
z ptzetxłarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektyvrry 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"),
uprzejmie informujemy, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1,

25-303 Kielce. W przlpadku py.tń dotyczących procesu przetwarzańa swoich danych
osobowych możę Pani/Pan skontaktowaó się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc
na adres ę-mail iod@um.kielce.rll

b) podane dane osobowe będą przetwarzane w zwiąku z zńńwianiem spraw wynikających
zzak<resudzińaniaBiura Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Kielce;

c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przęz Administratora jest ustawa z dnia 5 stycznia 201,1,r. o kierujących
pojazdami;

d) przekazane dane będą przetwarzane ptzez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego
dane te zostały ptzekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych
możę zostaó kużdorazowo przedŁużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie
mo gą mie ó związek z r ealizacj ą nini ej sze go celu,

e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowarria, kopii danych,
usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostartie zrealizowane po okresie nie
krótszym niż okres przechowyrvania danych,

f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu PanilPana danych
osobowych ptzez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
naprzetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,

g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być insty.tucje uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy
Administratorem a tym podmiotem.


