
WNIOSEK O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU 

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

             (miejscowość, data)
.........................................................................................................

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

 (imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu)

......................................................................................................... STAROSTA KAMIEŃSKI
                 Kamień Pomorski

.........................................................................................................
  (adres zamieszkania lub siedziby właściciela pojazdu)

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

   (nr PESEL lub REGON * / data urodzenia **)

Wnoszę o czasowe wycofanie z ruchu na okres do dnia ...................................................................................................... pojazdu:

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie ….......................................................................................................................................................................................................................;

2. marka, typ, model …............................................................................................................................................................................................................................................................;

3. rok produkcji ….........................................................................................................................................................................................................................................................................;

4. numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy …..................................................................................................................................................;

5. numer rejestracyjny ….......................................................................................................................................................................................................................................................;

Do wniosku załączam:
1. dowód rejestracyjny; seria i numer ….................................................................................................................................................................................................;

2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana; seria i numer ….......................................................................................................................................................;

3. tablice rejestracyjne o numerze rejestracyjnym …............................................................................................................................................................

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

(podpis właściciela)            

*Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. 
**Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL.
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Zgodnie  z  art.  13  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
(RODO) informujemy, że:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Starosta  Kamieński  z  siedzibą
pod adresem: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7B,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@powiatkamienski.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie art.  6 ust. 1 lit.  c rozporządzenia (RODO) z dnia
27 kwietnia  2016  r.  oraz  na  podstawie  przepisów ustawy z  dnia  20  czerwca  1997  r.  -
Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia     5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

4. odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana  dane  osobowe przechowywane  będą  w  czasie  określonym przepisami  prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6. dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
do cofnięcia zgody,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,

8. podanie  danych  osobowych  w  wymaganym  zakresie  jest  obowiązkowe  i  wynika
z przepisów prawa, tj. w/w ustaw.
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