
 

 

 
Załącznik do karty usługi UMB170 

Bydgoszcz, dnia:…………………………… 
 

Nr sprawy:WUK-I.5410. ………. . 20…  

 
 
 

 

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy 
ul. Grudziądzka 9-15 
85-130 Bydgoszcz 

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

 
................................................................................ 
ulica/siedziba 
 

………………………………………………............... 
kod pocztowy                                  miejscowość  

 
..................................................... 
PESEL/KRS lub CEIDG 

 
........./..........     …………………… 
nr domu / nr lokalu; nr dowodu osobistego 

 

..................................................... 
nr telefonu lub adres e-mail* 

 
 

*) Dane nieobowiązkowe: Podanie tych danych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.  
 

WNIOSEK 
o nadanie i umieszczenie w pojeździe cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, 

podwoziu (ramie) lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej 

Zwracam się z wnioskiem o skierowanie na stację kontroli pojazdów nr CB/........../.....** celem: 

- nadania i umieszczenia numeru na nadwoziu (podwoziu), ramie przyczepy***, 

- wykonania tabliczki znamionowej zastępczej***, 

w pojeździe marki ..............................................................................., nr rej. ......................................... 
 

 Oświadczam, że w/w pojazd stanowi moją własność i konieczność wnioskowanych 
czynności wynika z następujących okoliczności (uzasadnienie)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do wniosku załączam: ............................................................................................................................ 

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

Powyższe oświadczenie składam zgodnie ze stanem faktycznym. 
Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym RODO. 

 
 

..................................................... 
(data i czytelny podpis właściciela) 

**) wybiera wnioskodawca z listy stacji kontroli pojazdów upoważnionych do nadania cech identyfikacyjnych pojazdu. 
***) niepotrzebne skreślić 
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Obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować  z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl 

lub pisemnie na adres: 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań 

zleconych administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym; podstawa prawna : art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia .  

4. W sprawach wszczynanych na wniosek podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie 

przepisów prawa. 

5. W sprawach wszczynanych na wniosek nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie 

przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o 

odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia ważności 

decyzji, który wynika z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pan uprawniona/ny do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania, 

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo 

wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta 

Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

 
 


