WNIOSEK
..........................................................

Lubaczów,
.....................................................
(miejscowość, data)

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

..........................................................
..........................................................
(adres właściciela) 1)

..........................................................
(nr PESEL lub REGON1),2) / data urodzenia3))

STAROSTWO POWIATOWE
W LUBACZOWIE

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 dnia 5) ……………………………………
Data nabycia/zbycia4) dotychczas zarejestrowanego pojazdu …………………………………………
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. .................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................................................
7. .................................................................................................................................................................
8. .................................................................................................................................................................
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych
o następującym wyróżniku pojazdu6): ..........................................................
Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie6)
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Kolor pojazdu: ………………………..

Nr telefonu: ………………………….

.................................................................
(podpis właściciela)

_______________________
Objaśnienia do odnośników znajdują się na odwrocie wniosku.

W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z 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 nr 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.
1)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie reprezentowane przez
Starostę Lubaczowskiego z siedzibą w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37- 600 Lubaczów,
2)
kontakt z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, pod adresem e-mail:
iod@lubaczow.powiat.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ustawowych zadań publicznych tj.:
 prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji, wyrejestrowania, wycofania czasowego pojazdu oraz wydawania
dokumentów komunikacyjnych
 przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu
 wydawanie zaświadczeń
 wydawanie zaświadczeń, licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przepisów określonych w
ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach w szczególności:
 ustawie Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,
 ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.,
 ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.,
 ustawie prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.,
 ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.,
 ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO) oraz prawo ich
sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z
art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (w zgodnie z art.
21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( zgodnie
z art. 7 ust. 3 RODO);
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)
podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym w/w ustawami jest obligatoryjne, a
konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji składanych wniosków;
10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

…………………………………….
(data i podpis)

