WNIOSEK
…………………….……………...................………

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

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela) *)

(miejscowość data)

…………………………………….…… …………...
………………….....................................…….……
(adres właściciela) *)

…………………………………….…… …………...
…………………..........................................….……

Urząd Miejski w Wałbrzychu
BIURO KOMUNIKACJI
ul.Sienkiewicza 9
58-300 Wałbrzych
tel.74-64-88-577 / fax.74-64-88-58

(nr PESEL lub REGON*) **) data urodzenia***)

Wnoszę o rejestrację – czasowa rejestrację w celu ………...........................………………………
- wyrejestrowanie**** 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. numer karty pojazdu, jeżeli była wydana: ……………............................................………………
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. …………………………………………………….......................…………………………………
2. ………………………………………........................………………………………………………
3. ……………………………………………………........................…………………………………
4. ………………………………………………….......................……………………………………
5. ………………………………………………………...........................................…………………
6. …………………………………………………….......................…………………………………
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych
o następującym wyróżniku pojazdu: …………………………………******
Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: TAK/NIE *****

………………………………………
(podpis właściciela)

___________________
* w przypadku wniosku siadanego 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.
** Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.
*** Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL
**** Niepotrzebne skreślić
***** Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”)
i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1,
58 – 300 Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Prezydent
Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl

Miasta

Wałbrzycha

2. Inspektor ochrony danych - kontakt: e-mail iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 665 53 59
3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), tj. wydanie
dowodu rejesystacyjnego. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest
obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani /Pana dane osobowe
mogą być udostępniane odbiorcom bądź kategoriom odbiorców, o których mowa w art. 80c ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
I.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Zapewniamy Panią/ Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające z 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 i Ustawą z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w tym:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
II. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej
cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
III. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 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, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak:
nr telefonu: …………………………………………….…..
adres e-mail: ……………………………………………….
w celu poinformowania o terminie odbioru dowodu rejestracyjnego.
2. Podaję te dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych.
………………………………………………………..
data i podpis

