
WNIOSEK
O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

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

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

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

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

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

Wnoszę o czasowe wycofanie z ruchu na okres od dnia ………………..………………………... 

do dnia ………………..……………. pojazdu:

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie …………………………………………...……………………………..

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

3. rok produkcji ………………………………………………………………...………………………….

4. numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia) ………………………….……………………...

5. numer rejestracyjny …………………………………….………..……………...………………………

Do wniosku załączam:

1. dowód rejestracyjny: seria i numer …………………………………………..……………..

2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana seria i numer ……………………………………..……..

3. tablice rejestracyjne o numerze rejestracyjnym ……………………….………..…………..

……………………………..

________________________________________________________________________
* Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca

** Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO

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

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

(adres właściciela)

(podpis właściciela)

Starostwo Powiatowe

w Brzozowie

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)



OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 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.

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie:  e-mail:  iodo@powiatbrzozow.pl, tel.

134342645.

2. 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.

3. Pani/Pana dane Osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, 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.  Jest  Pani/Pan  zobowiązana/y  do  ich  podania,  a

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


