Kozienice, dnia …………….......
…………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………..
(adres)
…………………………………………..
…………………………………………..
(PESEL)
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice

Zwracam się z uprzejmą prośba o wydanie poświadczonej kserokopii umowy kupnasprzedaży/ faktury* z dnia………………………. pojazd marki ……………………………………….
numerze nadwozia/podwozia …………………………………………………………………………....
i numerze rejestracyjnym ………………………………………………………………………………..
W celu ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych umieszczonej na drugiej
stronie wniosku.

……………………………………….
(data i podpis)

*niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych .
Administratorami są: w zakresie przetwarzanych danych gromadzonych w postaci cyfrowej - Minister
Cyfryzacji mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa, odpowiada za utrzymanie
i prowadzenie ewidencji SI CEPiK
W zakresie przetwarzania danych gromadzonych w postaci papierowej - Starosta Kozienicki,
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
2. Inspektor danych osobowych .
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w
Kozienicach może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych Jarosław Słowiński
w następujący sposób:
pod numer telefonu 486117315
na adres e-mail: iod@kozienicepowiat.pl
3. Podstawa prawa i cele przetwarzania danych osobowych .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj.:
• prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów komunikacyjnych,
• prowadzenie postępowań w sprawie wyrejestrowania pojazdu,
• przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
• wymiana dowodów rejestracyjnych oraz wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów,
•prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wycofania czasowego pojazdu z ruchu, nadania cechy
identyfikacyjnej i wykonania zastępczej tabliczki znamionowej,
• wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
4. Odbiorcy danych osobowych.
Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
5.Okresowe przechowywania danych osobowych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt i klasyfikacji dokumentów
archiwalnej.
6. Prawa osób których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
• sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8.Inoformacja o wymogu/ dobrowolności podania danych .
Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych
przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny
9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

