
(wtórnik tablic, tablica dodatkowa)
Płock, dnia...................................

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

............................................................................  
(adres zamieszkania / siedziby) Prezydent  Miasta Płocka

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

(numer telefonu kontaktowego)  WNIOSEK

Nr rejestracyjny pojazdu 

Numer VIN   (lub nr nadwozia, podwozia, ramy)

Wnoszę o wydanie dla w/w pojazdu:

      tablicy typu: * □ jednorzędowa,  □  dwurzędowa, □  jednorzędowa zmniejszona

      □ samochodowa,   □ motocyklowa,  □  motorowerowa,    □ indywidualna,    □ zabytkowa

      Obecnie posiadam tablice rejestracyjne z symbolem:      □            □   

□ wtórnika  tablic/y  rejestracyjnych / nej       w ilości szt. ........................                   

      do wniosku dołączam:  □ -  dowód rejestracyjny □ - kartę pojazdu (jeżeli była wydana)

UWAGA: Odtworzenie tablic rejestracyjnych następuje zgodnie z § 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 
2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

□ dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 

      (zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną)

□ wtórnika dodatkowej  tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 

Oświadczam, że w/w tablica / tablice uległa/ły: w dniu ................ □ zagubieniu,    □  kradzieży,     

□  zniszczeniu 

UWAGA:  W przypadku tablic rejestracyjnych wydanych do dnia 30.04.2006 r.  "z flagą PL" wydanie wtórnika tablicy jest związane z wymianą obu
tablic na zgodne z obowiązującym wzorem tablic tj. z symbolem Unii Europejskiej. Powyższe dotyczy również tablicy dodatkowej – w tym 
przypadku właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie kompletu tablic w liczbie 3 szt.

□ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu dla potrzeb realizacji przedmiotowego wniosku.

                                           .................................................................
                                              (podpis właściciela / właścicieli  / pełnomocnika)

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.

*  - proszę wybrać właściwy typ tablicy
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