A*

WNIOSEK
Piekary Śl.,dn...............................
.............................................… ................................................
................................................. .................................................
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)

(imię i nazwisko lub nazwa wspówłaściciela)

................................................… ………………………………..
................................................... ………………………………..
(adres właściciela)

(adres współwłaściciela)

................................................... .................................................
(nr PESEL lub REGON**)

(nr PESEL lub REGON**)

PREZYDENT MIASTA
PIEKARY ŚLĄSKIE

Telefon komórkowy lub e-mail***…………………………………

Wnoszę o rejestrację – czasową rejestrację w celu..................................................................
- wyrejestrowanie ****następującego pojazdu:
1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie.............................................................................................
2. marka, typ, model .................................................................................................................
3. rok produkcji....................................... kolor ........................................................................
4. numer identyfikacyjny VIN/nr nadwozia(podwozia)............................................................
5. dotychczasowy numer rejestracyjny.....................................................................................
6. numer karty pojazdu...........................................................................................................…
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................................
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych*****
o następującym wyróżniku pojazdu:..................................
............................................………………...
(podpis właściciela i współwłaściciela)
_______________________________________________________________________________________________________

* Wypełnia właściciel.
** Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.
*** Informacja podawana dobrowolnie
**** Niepotrzebne skreślić
***** Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.

UWAGA: zostałem(am) poinformowany(a), że warunkiem odbioru dowodu
rejestracyjnego jest ponowne przedstawienie karty pojazdu oraz zwrot pozwolenia
czasowego.
………………………………………………..
(podpis właściciela i współwłaściciela)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.(dalej RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą
przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail:
um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany wyżej.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami
prawnymi:
- dokonanie rejestracji pojazdów oraz innych działań administracyjnych związanych z prowadzeniem
ewidencji pojazdów–na podstawie rozdziału 2 oraz art. 66a i art. 132 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), zgodnie z
art. 6 ust.1 lit. c RODO
- prowadzenie ewidencji pojazdów oraz ich właścicieli i niektórych posiadaczy –na podstawie § 9
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów
dokumentów w tych sprawach(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.) zgodnie z art.6
ust. 1 lit. c RODO.
-zasilanie Centralnej Ewidencji Pojazdów – na podstawie art. 80b ust 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), zgodnie z
art. 6 ust.1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:
-Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,
której powierzono dane w celu wytworzenia i dostarczenia Administratorowi dokumentów
komunikacyjnych
- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane
w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,
- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane
w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta
Piekary Śląskie.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane
zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu.

będą

ujawnione

każdemu

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wyrejestrowania
pojazdu lub zmiany właściwości miejscowej organu rejestrujacego. Okres ten może ulec zmianie ze
względu na zmianę przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy
RODO zostały naruszone.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy
związanej z rejestracją pojazdu. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
10. Podanie adresu poczty elektronicznej/nr telefonu komórkowego jest dobrowole, jeśli informację
taką podano to zostanie ona wykorzystana do poinformowania Pani/Pana o gotowym do odbioru
dowodzie rejestracyjnym. W tym celu konieczne wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

