
  WNIOSEK  

……………………………………  Opatów, dn. …………….…….…… 
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)1) 

…………………………………… 

…………………………………… 

(adres właściciela)1) 

           lub           STAROSTA OPATOWSKI 
(nr PESEL1)/data urodzenia3)) (REGON2))  

         i/lub             W OPATOWIE 
(nr telefonu) (adres e-mail) 

Wnoszę o rejestrację / czasową rejestrację w celu…………………………………….………….…………...….………………….… 

- wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu
4)

  następującego pojazdu: 

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

2) marka, model………….………….……….……………… 3) rok produkcji     

4) rodzaj nadwozia (np. hatchback, sedan, van, coupe, kabriolet, kombi)…………………..….……..…………………………… 

5) numer VIN/nr nadwozia, podwozia lub ramy…………………………………………………………….……....……………… 

6) dotychczasowy numer rejestracyjny…………………………………………………………...………………………………… 

7) numer karty pojazdu, jeżeli była wydana……………………………….….……….……………..………….……….…………

8) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia
5)

 …………………………………………………………….. 

9) kolor pojazdu………………………………………        10) rodzaj paliwa…………………………………………………… 

Data nabycia/zbycia
4)

 dotychczas zarejestrowanego pojazdu………………………………………………………………….. 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1. ………………………………………………………………...………………………………………………….………….…… 

2. ……………………………………………………………...………………………………………………………….…….…… 

3. …………………………………………………………………...…………………………………………………….…….…… 

4. ………………………………………………………………………...………………………………………………….….…… 

5. ……………………………………………………………………………...………………………………………………..…… 

6. …………………………………………………………………………………...…………………………………………..…… 

7. ………………………………………………………………………………………...…………………………………..……… 

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu
6)

:………….…..…….….…….………  

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: Tak/Nie
6)

 

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

 

  ……………………………………… 

  (podpis właściciela) 

  

1)  w przypadku wniosku składanego przez  podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,  
we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.  
2) numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. 
3)  datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESELU. 
4)  niepotrzebne skreślić. 
5)  Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego  Unii Europejskiej, rejestrowanego 

po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium  państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest dzień po 
dniu 31 grudnia  2019 r. 
6)  Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych. 
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Opatowie 

Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Opatowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 
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), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych 
osobowych. 
Zgodnie z art. 13  RODO informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Opatowski, z którym można się skontaktować korespondencyjnie na 
adres: ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, email:  powiat@opatow.pl  lub Skrytka ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP lub 
telefonicznie  tel. (15) 86 82 971 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Roberta Bednarczyka, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na 
adres: rbednarczykrodo@interia.pl 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c);  
2) w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan Stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b);  
3) w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e);  
4) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a), w zakresie i celu określonym w jej treści;  
5) dane osobowe, takie jak: nr telefonu, adres e-mail, które zostaną podane przez Państwa dobrowolnie, będą przetwarzane przez Starostwo wyłącznie w celu nawiązania sprawnego kontaktu, 

załatwienia urzędowej sprawy lub dla celów realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa;  
W przypadkach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, nie powinniście Państwo przekazywać danych osobowych osób trzecich, a jeśli dane takie zostaną przekazane uważa się, że odbyło 
się to za zgodą tych osób. 

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 
kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

5. Odbiorcy danych 
Starostwo Powiatowe co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo uprawnionymi, właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw lub którym 
Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia RODO:  

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 usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,  
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu;  
5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  
a) zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora,  
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 
której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi  do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażania zgody, można w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, z tym że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi 
w Starostwie Powiatowym przepisami prawa.  

9. Podanie danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację uzależnione jest od rodzaju sprawy, w związku z którą dane są przetwarzane. W związku z tym może to być sytuacja, 
kiedy podanie danych jest:  

1) warunkiem koniecznym do uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Starostwo Powiatowe, poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia 
umowy;  

2) obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli będzie brak tych danych, sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;  
3) niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Staroście Powiatowemu w Opatowie;  
4) niezbędne do dokonania czynności, na którą wyrażą Państwo zgodę.  
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

 

Dobrowolnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych (jedynie w przypadkach 

wskazanych art. 6 ust. 1 lit. a albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym, wykonania zadania określonego w przepisach prawa¹. 

 

Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹ 

 

 

Opatów, data …………………………………… podpis …………………………. 

 
 

 

* - niepotrzebne skreślić. 

¹ - jeżeli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, należy pozostawić zdanie pierwsze i wykreślić zdanie drugie. Jeżeli klient nie chce 

wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skreślić zdanie pierwsze i wręczyć mu treść pouczenia. 

 
 

mailto:powiat@opatow.pl
mailto:rbednarczykrodo@interia.pl

