
  WNIOSEK  

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

…………………………………… 

…………………………………… 
(adres właściciela)1) 

           lub           STAROSTA OPATOWSKI 
(nr PESEL1)/data urodzenia3)) (REGON)1,2)  

         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, typ, model………….………….……….……………… 

3) rok produkcji  

4) rodzaj VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy…………………..….……..…………………………………………………….. 

5) dotychczasowy numer rejestracyjny…………………………………………………………...………………………………… 

6) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia
5)

 ………….….……….……………..………….……….……. 

Data nabycia/zbycia4)
 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 i oświadczam, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca 

konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych :          TAK /          NIE 
6) 

 

Wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego:           TAK /          NIE 
7) 

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 PESEL 
4) niepotrzebne skreślić. 

5) wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa Członkowskiego UE, rejestrowanego po raz pierwszy 

na terytorium RP, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE jest dzień po 31 grudnia 2019 r. 
6) wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast  tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych 

w przypadku, gdy pojazd posiada zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej 

7) wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego zgodnie z art. 73 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. – Prawo o ruchu drogowym. 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 

z 2016 r. Nr 119, str. 1, z 2018 r. Nr 127, str. 2 oraz z 2021 r. Nr 74, str. 35) - tzw. RODO i przepisami krajowymi 

z zakresu ochrony danych osobowych, wskazuje się, że:  

 

Administrator 

danych 

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 
Inspektor 

danych 

osobowych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Roberta Bednarczyka, z którym 

można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rbednarczykrodo@interia.pl 

Cel 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych 

z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych.  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie 

z następującymi przepisami: 
- ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym 

Okres, przez 

który dane 

będą 

przechowywane  

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (10 lat) oraz zgodnie z terminami 

archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

Rozporządzenia 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.  

Odbiorcy 

danych 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych osobowych, którymi mogą być:  
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

Prawa osoby, 

której dane 

dotyczą 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

 prawo żądania ich sprostowania 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych 

osobowych.  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Administratora 

lub Inspektora Ochrony Danych 

Informacje 

dodatkowe 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których 

mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych 

przepisów prawa), podanie danych dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 
 


