WNIOSEK
Kołobrzeg, data ………………………………..

.........................................................
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)1)

.........................................................
.........................................................

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

(adres właściciela)1)

.........................................................
(nr PESEL lub REGON

1), 2)

Wydział Komunikacji

3)

/ data urodzenia )

DANE NIE SĄ OBOWIĄZKOWE: Nr telefonu……………….
Adres e-mail……………………..

Wnoszę o rejestrację – czasową rejestrację w celu ...............................................................................................
– wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu4) następującego pojazdu:

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie .............................................................................................. ..............................
2. marka, typ, model ................................................................................................................................................
3. rok produkcji ............................................................................................................... ........................................
4. numer VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy:/ /

/ / /

/

/ / /

/ /

/ /

/

/ /

/

5. dotychczasowy numer rejestracyjny ............................................................................................. ......................
6. numer karty pojazdu, jeżeli była wydana ............................................................................................................
7. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia5).......................................................................
Data nabycia/zbycia4) dotychczas zarejestrowanego pojazdu..............................................................................
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. ..............................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................................
6. ............................................................................................................................................................................. .
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o
następującym wyróżniku pojazdu6): .............................
Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie6)
Wnoszę o pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego: tak/nie.
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

.......................................
(podpis właściciela)
1) W

przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.2) Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest
przedsiębiorca.3) Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL.
4) Niepotrzebne skreślić.
5) Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r.
6) Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic
samochodowych zmniejszonych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOŁOBRZEGU
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO):
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą
w Kołobrzegu, pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowane przez Starostę
Kołobrzeskiego, tel. 94 354 76 18.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu możliwy jest
pod numerem tel. 94 354 76 18 w. 155 lub adresem email iod@powiat.kolobrzeg.pl
3. Cel i podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawiera poniższa tabela:
Cel

Podstawa prawna

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach
sprawowania
władzy
publicznej
powierzonej
administratorowi,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
art. 6 ust. 1 lit. e RODO
ustawa z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie
danych osobowych.
5. Dane osobowe Pani/Pana, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą
przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i
archiwizacji dokumentacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez
administratora.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane
działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Administrator danych osobowych
Potwierdzam zapoznanie się z informacją:
…………………………………………………………………
Data

Podpis

