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GŁÓWNY URZĄD MIAR
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ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Dotyczy: deklaracji producenta czytnika TachoTerminal PRO dla warsztatów posiadających uprawnienia
do napraw, instalacji oraz sprawdzania tachografów cyfrowych

DEKLARACJA
Producent czytnika TachoTerminal PRO, firma TachoLab Sp. z o.o., zaświadcza,
że czytnik o nazwie handlowej „TachoTerminal PRO jest wyposażeniem do przechowywania
i pobierania danych z tachografu cyfrowego, karty warsztatowej oraz karty kierowcy w rozumieniu
przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie
wymagań niezbędnych do prowadzenia warsztatu w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania
tachografów cyfrowych oraz zakresu i sposobu dokumentowania czynności przy wykonaniu tych usług
(Dziennik Ustaw Nr 73, Poz. 511).
Czytnik służy do pobierania, przenoszenia i archiwizacji danych z zachowaniem integralności
i bezpieczeństwa zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania
i przekazywania (Dziennik Ustaw Nr 64, Poz. 454) oraz spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu
Komisji (WE) Nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 roku dostosowującym po raz siódmy do postępu
technicznego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w
transporcie drogowym (Dz. Urz. WE Nr L 207, 05.08.2002), w zakresie dotyczącym pobierania i odczytu
danych.
Czytnik TachoTerminal PRO jest wyposażeniem dla warsztatów, posiadających uprawnienia do napraw,
instalacji oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, do wykonywania czynności określonych w wyżej
wymienionych rozporządzeniach, z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie
tachografów cyfrowych (Dziennik Ustaw Nr 180; Poz. 1494 z późniejszymi zmianami).
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