Wniosek
...................................................................................

Nidzica, dnia .........................................

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

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

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

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

STAROSTA NIDZICKI
Ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

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

Wnoszę o rejestrację - czasową rejestrację celu …………………………………………………….……
- wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu4) następującego pojazdu :
1) rodzaj pojazdu i przeznaczenie ....................................................................................................................
2) marka , typ, model ..........................................................................................................................................
3) rok produkcji ..................................................................................................................................................
4) nr identyfikacyjny VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy...............................................................................
5) dotychczasowy numer rejestracyjny …….......................................................................................................
6) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia5)..................................................................
Data nabycia/zbycia4) dotychczas zarejestrowanego pojazdu.......................................................................
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................................................
Wnoszę o wydanie:
- tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku:6)......................................
- tablic samochodowych zmniejszonych i oświadczam, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca
konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych: Tak/Nie6)
Wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego: Tak/Nie7)
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

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

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 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 w przypadku,
gdy pojazd posiada zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej .
7) Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego zgodnie z art. 73 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 i 14 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) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe dane:
Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy jest Starosta Nidzicki z siedzibą
przy ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica. Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy nr tel. +048 89
625 32 79 lub mailowo: sekretariat@powiatnidzicki.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatnidzicki.pl.
Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest prowadzenie ewidencji i rejestracji pojazdów.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa ustawa Prawo o ruchu
drogowym.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym
dane.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od czasu przekazania dokumentacji do Archiwum.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają państwo prawo
do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą
transferowane poza Polskę. Mogą państwo skorzystać z przedstawionych praw, kontaktując się z
Administratorem na powyższe dane kontaktowe.

Zapoznałem się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

........................................................................................
(data i podpis właściciela pojazdu)

