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Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam,  że  w  dniu  ………………..........…..  dokonałem(am)  montażu  haka

holowniczego.

W  związku  z  powyższym  proszę  o  dokonanie  odpowiedniej  adnotacji  w  dowodzie

rejestracyjnym  pojazdu  marki  …………………………….……………………..  o  numerze

rejestracyjnym ……………………………….

Do zawiadomienia załączam:

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………….

……………………………………………..

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)
(Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwanego dalej RODO r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Brzozowski. Dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, ul.

3 Maja 51, ul. Sienkiewicza 2.

2. Inspektorem  ochrony  danych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Brzozowie  jest  Pan  Robert  Stachowicz.  Dane  kontaktowe:  e-mail:  iod@powiatbrzozow.pl,  tel.

134342645.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Brzozowie, na podstawie art. 6 ust.1 lit.  b, c, d, e,

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane

dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
 przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  powierzonej

administratorowi;
1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie będą, podmioty inne, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania 
i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
4. Ma  Pani/Pan  prawo wniesienia  skargi  do  PUODO (Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych)  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest

dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie wnioskowanych przez Panią/Pana czynności prawnych.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO

data ………………… czytelny podpis ……………………….

(nr PESEL lub REGON)

(adres właściciela) Starostwo Powiatowe
w Brzozowie

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

(podpis właściciela)

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)

(nr telefonu 
komórkowego)

mailto:iod@powiatbrzozow.pl

