WNIOSEK
………………………………………………………

…..……………………………..

………………………………………………………

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)1)

………………………………………………………
………………………………………………………
(adres właściciela)1)

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

………………………………...
(nazwa organu rejestrującego)

…………………..…………..
(miejscowość)

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)
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………
(podpis właściciela)

Objaśnienia do odnośników znajdują się na odwrocie wniosku.

1)

W przypadku wniosku składanego przez podmiot , o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o

2)

Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.

3)

Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL.

ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.

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 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy
Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa.:
- Kodeks Postępowania Administracyjnego
- ustawa o samorządzie powiatowym
- ustawa Prawo o ruchu drogowym
- ustawa o transporcie drogowym
- ustawa o kierujących pojazdami
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne
osobom,
których
dane
dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

