Ф 1.02-047/6. Редакція №3 від 10.06.2014

Заява №: ________________________
від ________________________

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"
Пр-т Перемоги, 57, Київ, 03113; тел. (044) 201-0821, 201-0823; факс (044) 455-6774; tacho@insat.org.ua

Заява на видачу або оновлення картки
контролера для цифрового тахографа
1. Просимо забезпечити нас карткою контролера і надаємо для цього такі дані:
1.1. Назва центрального органу державного контролю1:
1.2. Назва центрального органу державного контролю латиницею1:
1.3. Поштова адреса територіального органу державного контролю1:
вул., будинок, кім.1:
1

населений пункт :
1

район :
область1:

індекс1:

електронна пошта:

телефон:

1.4. Дані користувача картки (контролера):
1.4.1. Ідентифікаційний код1:
1.4.2. Прізвище, ім'я, по батькові:
Прізвище1:

Розмір фотографії
повинен бути
3,5 х 4,5 см.
Зображення має
бути на білому фоні
та займати 60-75
відсотків площі
фотографії.

Ім’я1:
По батькові1:
1.4.3. Дата народження1:
(Д

Д

М

М

Р

Р

Р

Р)

1

1.4.4. Місце народження :

1.4.5. Документ, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України :
1
1
серія ____ номер ____________;
коли виданий1: "____" ________________ ________ рік

Зразок підпису. (Підпис не
повинен виходити за межі білого поля)

ким виданий1:

2. Інформація стосовно раніше оформленої картки контролера
Номер картки:

яка чинна до:
д

д

м

м

р

2.1. Термін дії картки закінчився або закінчується:

ТАК

НІ

2.2. Картка передається іншому контролеру

ТАК

НІ

р

р

2.3. Відсутня можливість застосувати картку, оскільки вона:
2.3.1. Загублена
2.3.2. Вкрадена
2.3.3. Неправильно функціонує/не функціонує
У разі крадіжки/загублення зазначте:
Місце:
Дата:
д

д

м

м

р

р

р

р

2.4. Картка потребує заміни у зв’язку зі зміною:
- адреси зазначеної на картці
2
- прізвища, імені, по батькові контролера :
1
2

- зазначені поля є обов'язковими для заповнення.
- в разі, якщо вони були надруковані на картці

- назви органу державного контролю:
2
- фотографії контролера :

р

3. До заяви додаю копії завірені печаткою:
Документів, що підтверджують наявність трудових відносин між органом державного контролю та користувачем
картки;
Сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, які містять відомості про прізвище,
ім’я, по батькові користувача картки контролера, серію та номер такого документа, ким і коли він виданий та про
місце проживання користувача картки контролера;
Документа, що підтверджує зміну адреси (за фактом події).
Документа, що підтверджує зміну назви органу державного контролю (за фактом події).
Документа, що підтверджує факт загублення/викрадення картки (за фактом події).

4. Я з усією відповідальністю заявляю, що:
(завіряється контролером зазначеним у пункті 1.4 цієї заяви)
4.1. Я, прочитав, зрозумів й усвідомив вимоги нормативних документів щодо використання картки контролера для
цифрових тахографів.
4.2. Своїм підписом я підтверджую свої зобов’язання щодо користування карткою, а саме:
а) використовувати картку тільки в системі цифрових тахографів.
б) запобігати несанкціонованому використанню картки, не передавати картку іншим неуповноваженим особам.
в) використовувати тільки картку, що належить органу державного контролю за п. 1.1 цієї заяви.
г) не використовувати пошкоджену картку або картку, строк дії якої закінчився.
4.3. Згода на збирання та обробляння персональних даних.
Я, громадянин України, зазначений у пункті 1.4 цієї заяви, даю згоду ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ",
03113, м. Київ, пр. Перемоги, 57 на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист
персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 з метою забезпечення договірних відносин в ході здійснення
господарської діяльності, передбаченої статутом ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ". Цю згоду я надаю на строк дії
договірних відносин згідно із законодавством.
Під обробкою персональних даних я розумію будь-яку дію або сукупність дій, які пов'язані зі збиранням,
реєстрацією, накопиченням, зберіганням, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про
мене.
Під персональними даними я розумію відомості чи сукупність відомостей про мене, за якими я можу бути
ідентифікований.
Мене також поінформовано, що мої персональні дані будуть включені в базу персональних даних “Клієнт”
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ".
Своїм підписом я підтверджую, що всі дані, наведені у заяві і копіях документів, достовірні, зміст моїх прав, як
суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", мені відомий і зрозумілий.

( Дата)

(Підпис)

(П.І.Б)

5. Зобов’язання органу державного контролю:
(завіряється представником центрального органу державного контролю, відповідальним за перевірку
та подання документів на видачу або оновлення картки контролера для цифрового тахографа)
5.1. Я, представник центрального органу державного контролю, своїм підписом та печаткою підтверджую
зобов’язання органу державного контролю:
а) повідомляти до ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ", якщо будь-який із наведених нижче випадків матиме місце:
- картку було загублено, викрадено або піддано потенційному ризику;
- інформація картки є, або стає, неточною.
б) повернути картку до ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" у разі виникнення обставин, зазначених у п. 2.1, 2.3.3,
2.4 цієї заяви, які унеможливлюють застосування картки за призначенням.
в) направити до ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" нову заяву та відповідний комплект документів, для
перереєстрації та обліку інформації стосовно картки контролера, якщо особа, на яку було оформлено зазначену картку
контролера, перестає виконувати обов'язки пов'язані з контролем за режимом праці та відпочинку водіїв, а картка
передається іншому контролеру,
5.2. Даю згоду ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" реєструвати, зберігати і передавати наведені у заяві дані з
метою видання картки для цифрових тахографів.
5.3. Своїм підписом та печаткою я підтверджую, що всі дані, наведені у заяві і копіях документів, достовірні.

(Посада)

(Підпис)

(П.І.Б)

(Діє на підставі)
( Дата:) ____________________

М.П.

Прізвище уповноваженої особи ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ", яка прийняла та перевірила документи:
____________________________ Підпис: __________________Дата: "_____" _____________ 201__ р.

Заява друкується на одному аркуші паперу з двох сторін.
Форма заяви розроблена відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 30.05.2013 № 329 " Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових
контрольних пристроях (тахографах)"

