
 

 

 

WNIOSEK 

o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie(demontaż), nabycie pojazdu 

                              Mogilno, …………………………………….. 
                                  ( data) 

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

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

...................................................................    STAROSTA MOGILEŃSKI 
(PESEL lub REGON)        ul. G. Narutowicza 1,                                                                                                                                     
2.................................................................     88-300 Mogilno                                                                 
imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela) 

................................................................... 
(adres współwłaściciela) 

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

(PESEL lub REGON) 

 

Nr tel……………………………… 

Zawiadamiam o nabyciu pojazdu i wnoszę o rejestrację, czasowa rejestrację, wyrejestrowanie 

następującego pojazdu ( odpowiednie podkreślić) : 
 

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie ........................................................................................................ 

2. marka, typ, model ............................................................................................................................ 

3. rok produkcji .................................................................................................................................... 

4. numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia) ................................................................... 

5. dotychczasowy numer rejestracyjny ............................................................................................... 

6. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia…………………………………. 

( pkt.6 wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa 

członkowskiego UE rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)  

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1. ........................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................................ 

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu: 

.................................**** 

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych zmniejszonych:    □Tak     □Nie 

Wnoszę o pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych:   □Tak     □Nie 

Oświadczam, że  podane we wniosku dane są  aktualne i zgodne  ze stanem  faktycznym oraz 

zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO znajdującą się na wniosku. 

 

        

                                                                                 ………………………………………………… 

                                                                                       (podpis właściciela / współwłaściciela) 

 



 

 

 

Obowiązek informacyjny w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów 

 

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, informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mogileński,  

adres: G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno tel. 52 588 83 00. 

2. Został powołany inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Mogilnie;                          

tel. 52 588 83 18, mail: iod@powiat.mogilno.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c, e oraz art. 9, 

ust. 2, lit. b RODO,  w celu prowadzenia ewidencji pojazdów i ich właścicieli, w zakresie 

rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, zawiadomień o zbyciu pojazdu, czasowym 

wycofaniu pojazdu z ruchu, wydawania wtórników oznaczeń pojazdu, wydawania 

zaświadczeń dotyczących zarejestrowanych pojazdów.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrejestrowania pojazdu – 

archiwizacja 10 lat.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązany(na) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie 

załatwienia wnioskowanej sprawy.  

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 

 


