Oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców

…………………………………………………
(pieczęć ośrodka szkolenia kierowców)

Oświadczam, iż zgodnie z art. 53a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2020 r poz.1268) zwanej w dalszej części „ustawą” wyrażam zgodę na udział pojazdu o numerze
rejestracyjnym ……………………... w części praktycznej egzaminu państwowego w dniu …………………………………..
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B, B+E *)
prawa jazdy, a w razie odmowy udostępnienia pojazdu zawiadomię o tej odmowie osobę egzaminowaną
i WORD w Ciechanowie nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Ośrodek zobowiązuje się podstawić ww. pojazd na parking WORD Ciechanów wraz z koniecznymi
dokumentami umieszczonymi w schowku pojazdu najpóźniej 20 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia
egzaminu, a klucze dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.
Ponadto oświadczam, że stosując się do art. 54a ustawy, udostępniając wyżej wyszczególniony pojazd
celem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego, zapewnię urządzenie, o którym mowa
w art. 53 ust. 4a ustawy w związku z art. 66 ust. 1 pkt 1 – 5, 7 i 8 ustawy, pozwalające na rejestrację przebiegu
egzaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb WORD w Ciechanowie
z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych. Plik z nagraniem będzie zapisany
w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtwarzania bez specjalnego
oprogramowania i sprzętu. Zapewniam, iż posiadany zapis z przebiegu praktycznej części egzaminu
państwowego moim pojazdem nie będzie rozpowszechniany o czym stanowi art. 54b ustawy.
Oświadczam również , iż zapoznałem się z art. 53a ust. 3 i 4 ustawy celem obligatoryjnego ich
stosowania.

*) niepotrzebne skreślić
………………………………………………
(czytelny podpis osoby oświadczającej)

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, która znajduje się na stronie
www.wordciechanow.pl oraz w siedzibie WORD, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania.

………………………….…

….…………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis oświadczającego)

……………………………………………..
(miejscowość i data)
………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby wnioskującej)
………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

(nr PESEL)
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów
Wniosek osoby egzaminowanej
w sprawie przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem ośrodka szkolenia kierowców.
Działając na podstawie art. 53 ust. 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U.
z 2020 r poz. 1268) wnioskuję o przeprowadzenie praktycznego egzaminu państwowego w zakresie kategorii
AM, A1, A2, A, B, B+E *) pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, w którym prowadzone było moje szkolenie.
Na odwrocie wniosku dołączam oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział
pojazdu w części praktycznej egzaminu państwowego.
*) niepotrzebne skreślić
…….…………………………………………
(podpis osoby wnioskującej)

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, która znajduje się na stronie
www.wordciechanow.pl oraz w siedzibie WORD, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania.

….………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………
(podpis osoby oświadczającej)

