WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ NA SZYBĘ

…………………………………..…......
(IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WŁAŚCICIELA)

ŚRODA ŚLĄSKA …. …. …. …. …………. r.

1)

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

.........................................................
(IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WŁAŚCICIELA)

1)

.......................................................

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

.......................................................
(ADRES WŁAŚCICIELA)

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

1)

UL.WROCŁAWSKA 2, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
TEL. 071/ 317 – 56 – 46, FAX. 071/ 317 – 56 – 49
www.powiat-sredzki.pl starostwo@powiat-sredzki.pl

.........................................................
(NUMER TELEFONU WŁAŚCICIELA)

1552
1525 3 4 5 6 7 8 9 0 1
(NUMER PESEL LUB REGON

1),2)

/data urodzenia )

3)

WNIOSEK

Proszę o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę z powodu: ……………………....................
………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.Marka, model: …………………………………………………………..………………..………………….
2.

1

NR IDENTYFIKACYJNY VIN
NR NADWOZIA,
PODWOZIA LUB RAMY

3. Dotychczasowy numer rejestracyjny: .......................................................... ……………………….
4. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam

własnoręcznym podpisem zgodność powyżej zamieszczonych danych.
5. Do wniosku załączam:
Opłata rejestracyjna: 19,00 zł
.......................................................................................................................................................... ………………………….

……………………………………………………………..
4)

(czytelny podpis składającego wniosek )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nalepka kontrolna
Seria i numer: ………………………
………………………………………….
(data, pieczęć imienna, podpis)

Kwituję odbiór nalepki kontrolnej w dniu: …………………..
……………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis)

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 nie jest osoba fizyczna.
3) Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL.
4) Pod wnioskiem musi być złożony podpis właściciel pojazdu lub osoby działającej w jego imieniu.

VERTE

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
1)

administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z siedzibą przy
ul. Wrocławska 2 , 55-300 Środa Śląska;

2)

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@powiat-sredzki.pl lub adresem
do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska

3)

celem przetwarzania danych jest realizacja zadań samorządu powiatowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, c, e;

4)

dane udostępnione przez Panią/Pana będą/nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą
zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5)

administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;

6)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji
wynikających z instrukcji kancelaryjnej;

7)

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (RODO).

Organem nadzorczym

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;. Ponad to przysługuje Pani/Panu

prawo dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania.
8)

podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z realizacją zadań
ustawowych samorządu powiatowego;

9)

dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

...................................................................
(PODPIS WŁAŚCICIELA)

4) Pod wnioskiem musi być złożony podpis właściciel pojazdu lub osoby działającej w jego imieniu.

4)

