Legnica, dnia ……………..
------------------------------------(Imię i nazwisko)

------------------------------------(numer PKK)

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Oddział Regionalny w Legnicy
WNIOSEK
o udział w egzaminie praktycznym pojazdu należącego do ośrodka szkolenia kierowców
Na podstawie art. 53 ust. 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami. (Dz.U
Nr 30 z 2011r. z późń. zm) składam wniosek o udział w moim egzaminie praktycznym na prawo
jazdy (kat. AM, A1, A2, A, B lub B+E) * , który ma się odbyć w dniu ………………………., pojazdu
należącego do Ośrodka Szkolenia Kierowców …………………………………………………………
nr rej. ………….………., na którym odbywałem/łam* szkolenie.(* -niepotrzebne skreślić)
------------------------------------(podpis osoby składającej wniosek)

Pouczenie:

1. Składając wniosek osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu
zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

2. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa powyżej, może odmówić
udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu
drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

3. Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu
państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie
udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w pkt 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części
egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia
kierowców.

4. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana ma
wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska
negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek
szkolenia kierowców, który go udostępnia.
W załączeniu:
Oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w egzaminie praktycznym na prawo jazdy z dnia ………………...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DORD Oddział Regionalny w Legnicy ul. Bydgoska 30 C w celu
realizacji działań związanych z uzyskaniem przeze mnie uprawnień do kierowania pojazdami. Podanie danych jest dobrowolne.
Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, o ile nie jest to sprzeczne z
obowiązującym porządkiem prawnym. Mam prawo żądania od administratora: dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia (o ile nie jest to niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Sekretariatu. Podstawa prawna: Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

