
                                                                                               Opatów, dnia …………………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O UTRACIE DOKUMENTU 
 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………, zamieszkały(a) ………...……...……., 

legitymujący(a) się dowodem osobistym ………………… PESEL ………………………….., 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 k.k.: „Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”, oświadczam, że: 

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

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

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

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

 

 

Pouczenie: 

 

W razie odzyskania utraconego dokumentu, należy zwrócić ten dokument do Wydziału 

Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie. 

 

 

 

 

Własnoręczny podpis złożony w obecności pracownika Wydziału Komunikacji, Transportu 

i Dróg Starostwa Powiatowego ……………………………………………………………….... 

stanowisko służbowe …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   (data)                                                                                      (podpis) 

 

 

 

 

 

 



 

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  wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami.  
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 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

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. 

 




