WNIOSEK

Toruń, dnia.........................

.........................................................
.........................................................
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)1)

.........................................................
.........................................................
(adres właściciela)1)

.........................................................
(nr PESEL lub REGON1), 2) / data urodzenia3))

Starostwo Powiatowe w Toruniu
KD.5410.1.

.2020.

Wnoszę o rejestrację – czasową rejestrację w celu ...............................................................
– wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu4) następującego pojazdu:
1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie ............................................................................................
2. marka, typ, model .................................................................................................................
3. rok produkcji ........................................................................................................................
4. numer VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy
..............................................................................................................................................
5. dotychczasowy numer rejestracyjny ....................................................................................
6. numer karty pojazdu, jeżeli była wydana ............................................................................
7. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia5)......................................
Data nabycia/zbycia4) dotychczas zarejestrowanego pojazdu...............................................
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................
6. ...............................................................................................................................................
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych
o następującym wyróżniku pojazdu6): .............................
Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie6)
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
.......................................
(podpis właściciela)
Objaśnienia do odnośników:
1) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. – 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 numeru PESEL.
4) Niepotrzebne skreślić.
5) Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego 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.

Obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@powiattorunski.pl
lub pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Toruniu, Inspektor Ochrony Danych, ul. Towarowa 4-6,

87-100 Toruń
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań powiatu jak również realizacji zadań zleconych administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym; podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia.
4. W sprawach wszczynanych na wniosek podanie danych osobowych jest wymagane
na podstawie przepisów prawa.
5. W sprawach wszczynanych na wniosek nie podanie danych osobowych wymaganych
na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy
lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat, który wynika
z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pan uprawniona/ny do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
I. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia
prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Starostwo Powiatowe
w Toruniu, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznałem(am) się:
…………………………………………
data i podpis

