MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO
za pośrednictwem

Dyrektora Departamentu Infrastruktury
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

WNIOSEK
o wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań
psychologicznych w zakresie psychologii transportu
Wnoszę o dokonanie wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań
psychologicznych w zakresie psychologii transportu, o której mowa w art. 87 ust. 3 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i wydanie odpowiedniego zaświadczenia.

1. Dane personalne:
Imię/Imiona

…..................................……................................................…

Nazwisko

….............................................................……...…...................

Nr PESEL

…………………….....................................................................

Miejsce urodzenia

……...................................................................................……

2. Miejsce zamieszkania:
Kod pocztowy ….……-………… Miejscowość ....……….…..............…...................................................
Ulica …………….........................................…………nr domu …………………nr mieszkania........................
Tel. kontaktowy*........................................................ e-mail:*.........................................................................

*- dane podawane dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu.

POUCZENIE:

1.

Do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w art.87 ust. 2 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2.

Uprawniony psycholog jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa:
a. oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania – najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań,
b.
informację o zmianie danych, o których mowa w art 87 ust. 4 pkt 2–5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – w
terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

3.

Uprawniony psycholog jest obowiązany:
- poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje,
- posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

……………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dla psychologa

Szanowny/a Pan/Pani,
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informuję, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,
al. Piłsudskiego 8.

2)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl.

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a)

realizacji przez Marszałka Województwa Łódzkiego zadań zleconych z administracji rządowej
związanych wpisem oraz prowadzeniem ewidencji psychologów uprawnionych w zakresie psychologii
transportu,

b)

przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:


art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE



ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy
precyzujące wymagania ustawowe

4)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności:
a)

organy administracji rządowej oraz samorządowej,

b)

bank obsługujący budżet województwa łódzkiego,

c)

operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję do i z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego,

d)

organy kontrolne uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

e)

5)

odbiorcy informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania
wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe
przepisy prawa.
Dane będą przechowywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego zgodnie z ustawą
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz archiwizowane przez okres wskazany w „Jednolitym
rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich” stanowiącym
załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.

6)
7)

Nie będzie prowadzone zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

8)

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną
……………………………………………..
czytelny podpis

