WNIOSEK DO REJESTRACJI POJAZDU
Dane właściciela:

Oleśnica, dnia...............................

Dane współwłaściciela:

......................................................................
Nazwisko, imię
(nazwa)

...................................................................................
Nazwisko, imię (nazwa)

......................................................................
Adres
......................................................................

.....................................................................................
Adres
....................................................................................

......................................................................
Nr PESEL lub REGON1)

....................................................................................
Nr PESEL lub REGON*

Tel. Kontaktowy...........................................

Tel. Kontaktowy.................................... ....................

Wnoszę o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu 2) następującego pojazdu:
1.) Rodzaj pojazdu i przeznaczenie......................................................................................... .. .........................................
2.) Marka, typ, model........................................................................................................................ ................................ .
3.) Rok produkcji............................kolor pojazdu.................................rodzaj nadwozia...................................................
4. ) Numer identyfikacyjny VIN nr nadwozia / podwozia (pełny)

5.) Dotychczasowy nr rejestracyjny........................................................................................... .................... ...................
6.) Numer karty pojazdu...................................................................................................................................................
7. Sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia 4) …………………………………………………..
Data nabycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu ………………………………………………………………..
Do wniosku załączam następujące dokumenty 2):

Dowód własności pojazdu (umowa, faktura, rachunek, inne..................................................................... )

Wyciąg świadectwa homologacji świadectwo zgodności WE/dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym

Potwierdzenie zapłaty akcyzy

Odprawa celna

Dowód rejestracyjny pojazdu

Karta pojazdu

Tablice rejestracyjne 1szt/2szt

Inne........................................................................................................ ...............................................................
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku 3).............................................
Żądany format tablic: podłużne; podłużna + kwadrat, zmniejszone 2)
Oświadczenie (w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy)
Oświadczam, że tablica/e rejestracyjna/e nr..................................................od pojazdu marki....................................................
a.) podlega/ją zwrotowi do organu rejestrującego w państwie, z którego pojazd został sprowadzony 2)
b.) Pojazd został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych 2)
......................................................................................
(podpis właściciela pojazdu / pełnomocnika)
Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca , datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają
ustalonego nr PESEL
2)
Zaznaczyć właściwie
3)
Wypełnia właściciel, jeżeli zwraca się o wydanie tablic indywidualnych
4)
Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE,
rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium RP, gdy datą sprowadzenia jest dzień po dniu 31.12.2019 r.
1)

Załącznik nr 5 – wzór Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, do postępowań prowadzonych na zasadach wynikających
z Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, do postępowań prowadzonych na zasadach wynikających z Kodeksu
Postępowania Administracyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Oleśnicki, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, nr tel. 713140110,
e-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, nr tel. 713140101 e-mail: iodo@powiat-olesnicki.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną są przepisy:
a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
b) ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,
c) ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych ze Starostwem
Powiatowym w Oleśnicy.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. 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.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających
z RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych
odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz nie
podlegają profilowania.
………………………………………..
(podpis)

......................................................................
nazwisko, imię / nazwa

Oleśnica, dnia ………………………….

......................................................................
PESEL/REGON

Oświadczam, iż w okresie od …………………., tj. od dnia czasowej rejestracji z urzędu pojazdu
marki ……………………………………….. nr VIN ……………………………………………..
nr rej. ……………………………………… do dnia wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi
zmiana w zakresie własności pojazdu.
Jednocześnie zobowiązuje się do dostarczenia potwierdzenia zapłaty akcyzy przed zamówieniem
dowodu rejestracyjnego.
…………………………………..
(podpis)
Dokonano warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu.
Nr rej. ………………….. Data …………………… podpis osoby rejestrującej ……………………

