
Ropczyce, dnia …...............................r.

Starostwo Powiatowe
w Ropczycach

Wniosek 

Wła  ś  ciciel pojazdu:   Współwła  ś  ciciel/e:  

…………………………………………………………….                           …..................................................................…..........….
Nazwisko, imię (nazwa osoby prawnej) Nazwisko, imię (nazwa osoby prawnej)

…………………………………………………………….                            ....................................................................................….
kod pocztowy,  miejscowość kod pocztowy,  miejscowość

…………………………………………………………….                           …................................................................................….
ulica, nr domu, nr lokalu ulica, nr domu , nr lokalu

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│                   │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
Nr PESEL lub REGON*/data urodzenia* Nr PESEL lub REGON*/data urodzenia*

NR TELEFONU:………………………………….. 

Wnoszę o -rejestrację│czasową rejestrację w celu …............................................................................…

│wyrejestrowanie, │ i zawiadamiam o nabyciu  następującego pojazdu:**

1. rodzaj pojazdu.................................................................................................................................................

2. marka, typ, model …...............................................................................................................................

3. rok produkcji │__│__│__│__│ kolor pojazdu ….......................................................................................

4. numer identyfikacyjny VIN, nr nadwozia, podwozia, ramy (pełny)

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│

5. dotychczasowy nr rejestracyjny │__│__│__│__│__│__│__│__│

6. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia: ……………………………………

6a. data nabycia/zbycia pojazdu dotychczas zarejestrowanego w Polsce: ………………………………….

7. rodzaj paliwa …...................................................................................................

Do wniosku załączam :**

 - dokument potwierdzający nabycie prawa własności (umowa kupna, faktura itp.) z dnia …...................

 - dowód rejestracyjny pojazdu

 - tablice rejestracyjne/oświadczenie o braku tablic**

 - wyciąg ze świadectwa homologacji (świadectwo zgodności WE + oświadczenie)

 - zagraniczna umowa kupna sprzedaży lub faktura z dnia ….................................................. + tłumaczenie

 - zagraniczny dowód rejestracyjny + tłumaczenie

 - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym

 - potwierdzenie zapłaty akcyzy lub dokonania odprawy celnej przywozowej

 - zaświadczenie o demontażu pojazdu (zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu)

 - inne  .......................................................................................................................................................

Wnoszę o: 
- wydanie tablic samochodowych zmniejszonych i oświadczam, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca 
konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych: TAK / NIE** 
- zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego: TAK / NIE**

Proszę o wydanie tablic rejestracyjnych: indywidualnych o następującym wyróżniku:***

│R│__│ │__│__│__│__│__│ /3 do 5 liter, z czego co najwyżej dwie ostatnie mogą być zastąpione cyfrą/

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

…........................................................................
podpis właściciela/li pojazdu (pełnomocnika)

* nr REGON podaje osoba prawna, datę urodzenia wpisują osoby nie mające ustalonego nr PESEL (cudzoziemcy)
**  niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe
*** wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych



INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych- RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.) i przepisami krajowymi z zakresu danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą
w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Dorota Siorek, kontakt: e-mail rodo@spropczyce.pl, adres: Starostwo
Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania administracyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawy z dnia 14 czerwca
1960r,.-kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2096, z późn. zm.), ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j.  Dz. U 2018 poz. 1990, z późn. zm.) oraz na podstawie
udzielonej zgody (art. 1 ust. 1 lit. a RODO);

4) Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będącą  wyłącznie  podmioty  uprawione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych
umów  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których  Administratorem  jest  Starosta  Powiatu  Ropczycko-
Sędziszowskiego;

5) Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym przez  przepisy
powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z kategorią archiwalną;

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
(w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7) W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych –
art.6 ust. 1. lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 ma Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem;

8) Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  t.  j.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych w przypadku powzięcia  informacji  o  niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych;

9) Podanie przez  panią/Pana danych osobowych jest  obowiązkowe w sytuacji  gdy,  przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa, dobrowolne- jeżeli odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

10) Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy;

11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

12) Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazane  odbiorcom  w  państwach  znajdujących  się  poza  Unią  Europejską  
i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez podstawy prawnej.

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. adresu
e-mail, nr telefonu w celu realizacji procedur związanych z rejestracją pojazdu.

..............................................       ................................................
        data               podpis osoby udzielającej zgody

mailto:rodo@spropczyce.pl

