
 

FORMULARZ OSOBISTEGO ZAMÓWIENIA                      Data: ........./........./2020 r. 

Nr teczki ....................................................... NIP firmy ..................................................... 

 

Nr telefonu osoby kontaktowej  ................................................... 

 

W puste rubryki należy czytelnie wpisać liczbę zamawianych zezwoleń 
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*NALEŻY WPISAĆ GRUPĘ I LICZBĘ ZAMAWIANYCH ZEZWOLEŃ EKMT 
 

 

 
............................................................................................................................................ 

(data i czytelny podpis zamawiającego) 

Konsekwencje błędnego wypełnienia zamówienia ponosi zamawiający. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
1. Administratorem danych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, kod pocztowy 00-807, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. 22 22 04 000. 2. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pl 
lub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych). 3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań 
Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 50  oraz art. 54 ust. 2 pkt 11 ustawy o transporcie drogowym. 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy 
wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Głównym 
Inspektoracie Transportu Drogowego, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa. 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych dane mogą być udostępnione innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 1) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 2) organy ochrony 
prawnej (m.in. Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem; 3) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na  podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 4) pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych. 6. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania 
Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. Inspekcja jest uprawniona do wydawania rozstrzygnięć w indywidualnych przypadkach w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, (w systemach teleinformatycznych), w tym 
profilowanie w związku z art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO. 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego. 9. Podanie danych 
osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między  stronami umowa. 10. Państwa dane osobowe mogą być 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

RODZAJ ZEZWOLENIA 

Liczba  

zamawianych 

zezwoleń 

RODZAJ ZEZWOLENIA 

Liczba 

zamawianych 

zezwoleń 

Albania ogólne  Maroko ogólne  

Armenia ogólne  Mołdawia ogólne  

Azerbejdżan ogólne  Mołdawia kr-3  

Azerbejdżan kr-3  Mongolia ogólne  

Białoruś ogólne  Mongolia kr-3  

Białoruś kr-3  Norwegia kr-3  

Białoruś tranzyt  Rosja ogólne  

Bośnia i Hercegowina ogólne  Rosja kr-3  

Bośnia i Hercegowina kr-3  Rumunia kr-3  

Bułgaria kr-3  Serbia ogólne  

Chorwacja kr-3  Serbia kr-3  

Czarnogóra ogólne  Słowacja kr-3  

Czarnogóra kr-3  Szwecja kr-3 Euro 0  

Czechy kr-3  Szwecja kr-3Euro 1  

Estonia kr-3  Tadżykistan ogólne  

Finlandia kr-3  Tadżykistan kr-3 
 

 

Gruzja ogólne  Turcja wjazd na pusto lub kr-3  

Gruzja kr-3  Turcja tranzyt  

Kazachstan ogólne  Ukraina ogólne Euro 3  

Kazachstan kr-3  Ukraina ogólne Euro 4  

Kirgistan kr-3  Ukraina tranzyt Euro 4  

Kirgistan ogólne  Uzbekistan ogólne  

Litwa kr-3  Uzbekistan dwustronne/tranzytowe  

Łotwa kr-3  Węgry kr-3 EURO3+S  

Macedonia kr-3    
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