(wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję)
(wydanie kserokopii dokumentów)
Dane właściciela / współwłaścicieli

Płock, dnia .......................................

....................................................................
....................................................................
imię i nazwisko / nazwa

Prezydent
Miasta Płocka

....................................................................
adres / siedziba

..................................................
PESEL / REGON / data urodzenia

*

Wniosek
Numer rejestracyjny pojazdu

marka

□

Wnoszę o fizyczne wydanie/odnotowanie elektroniczne wydania dowodu
rejestracyjnego/pozwolenia czasowego zatrzymanego przez:

□ - organ kontroli ruchu drogowego
□

□

- stację kontroli pojazdów

Wnoszę o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii:

□□-

dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub
stację kontroli pojazdów,
innego dokumentu ....................................................................................................

w celu ................................................................................................................................
Do wniosku dołączam:

□□-

zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego
inne .........................................................................................

......................................................................
podpis właściela / właścicieli / pełnomocnika

Kwituję odbiór w/w dokumentu ...............................................................................
data i podpis
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 "RODO") informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych są: Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, Gmina Miasto Płock, 09-400
Płock,Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych: email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres administratora, iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu
postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
*

numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca, datę urodzenia wpisują cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego nr PESEL

