
Sochaczew, dnia …..................................

…...........................................................                           ….................................................................

       (imię i nazwisko / nazwa właściciela)                                                               (imię i nazwisko / nazwa współwłaściciela)

…..........................................................                              ...….............................................................

        (adres zamieszkania / siedziby)                                                                      (adres współwłaściciela)

…..........................................................                     …..................................................................

         (PESEL/REGON)                                                                                                          (PESEL/REGON)

….........................................................

(numer telefonu)           STAROSTWO POWIATOWE

      W SOCHACZEWIE

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU / NABYCIU POJAZDU

Na  podstawie  art.78  ust.  2  pkt  1  uchwały  z  dnia  20  czerwca  1997r.  Prawo  o  ruchu

drogowym (Dz.U. z 2020r. Poz. 110) i  § 17 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań

dla tablic  rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 poz.2355) zawiadamiam o zbyciu /nabyciu pojazdu:

1.rodzaj pojazdu............................./ nr VIN

2.marka, typ, model ….........................................., nr rejestracyjny …...........................................

3.rodzaj dokumentu przenoszącego własność …..........................................................................
      (np.umowa,faktura, itp)

         
 z dnia..................................................................................................................................................

4. dane nabywcy/ zbywcy..................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

  
 …........................................................................................................................................................

(adres, kod pocztowy zbywcy / nabywcy )

Dowód rejestracyjny i tablice przekazano nabywcy.

….........................................................          …........................................................
(podpis właściciela)     (podpis współwłaściciela)

Przyjęcie zawiadomienia nie jest czynnością                        
urzędową objętą ołatą skarbową.



KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO
Informujemy, że:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest STAROSTA POWIATU 
SOCHACZEWSKIEGO z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65. 
Inspektorem ochrony danych jest :Pan LESŁAW SIERGIEJ, Tel. 46 8641881, e-mail: lsiergiej@powiatsochaczew.pl
2.Celem zbierania danych tj.: numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail jest umożliwienie kontaktu z Panią/Panem w zakresie 
realizacji zadań, których dotyczy wniosek.
3.przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy kontakt z Panią/Panem.
5.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7.Administator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.Dane osobowe będą przechowywane do czasu archiwizacji akt, wynikającej ze stosownych przepisów prawa.

……………………………………………………..

           (podpis)

mailto:lsiergiej@powiatsochaczew.pl

