……………………………………….
(miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisany/a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------zamieszkały/a: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------posiadający/a PESEL: --------------------------------------- nr Dowodu Osobistego --------------------------------------UPOWAŻNIAM:
Pracownika firmy WIGMET S.C. Tomasz Dyrsowicz, Waldemar Maślanka
os. Kazimierza Wielkiego 9; 56-200 Góra; tel. 506 80 32 32 w. 1
Stacja Demontażu Pojazdów wpisana do rejestru pod numerem 42
Pana: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------legitymującego się Dowodem Osobistym: -----------------------------------------------------------------------------------do odbioru pojazdu przeznaczonego do kasacji:
marki: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o numerze rejestracyjnym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------o numerze identyfikacyjnym (VIN, nadwozia, ramy) ----------------------------------------------------------------------numer dowodu rejestracyjnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------numer karty pojazdu (jeśli była wydana) -------------------------------------------------------------------------------------i potwierdzenia odbioru Zaświadczenia o Demontażu Pojazdu, oraz zobowiązuję firmę WIGMET S.C. Tomasz
Dyrsowicz, Waldemar Maślanka do przesłania Zaświadczenia o Demontażu Pojazdu do:
 odpowiedniego Wydziału Komunikacji, a kopii na adres E-Mail: ---------------------------------------------------- odbiorę osobiście
 na mój adres
 na poniższy adres:
imię i nazwisko (nazwa Firmy): -----------------------------------------------------------------------------------------------miejscowość, ulica, numer domu/lokalu: ------------------------------------------------------------------------------------kod pocztowy, poczta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oświadczam, że karta w/w pojazdu została zagubiona.
 Oświadczam, że …. tablica(e) w/w pojazdu została(y) zagubiona(ne)
 Inne uwagi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym upoważniam w/w osobę do składania dalszych upoważnień, pełnomocnictw.
Oświadczam że zapoznałem się z klauzulę informacyjną RODO.

……………………………………………………………………………..
(podpis właściciela pojazdu)

Klauzula informacyjna dla Klienta
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz.
Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:
• Administratorem Pani/Pana danych są Waldemar Maślanka i Tomasz Dyrsowicz prowadzący
działalność pod firmą WIGMET S.C. Tomasz Dyrsowicz, Waldemar Maślanka z siedzibą na os.
Kazimierza Wielkiego, 56-200 Góra.

•

Pani/pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy demontażu pojazdu oraz
realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu
pojazdów.

•

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być ZUS, US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji,
Policja, Prokuratura, Sądy. Ponadto dane będą przekazywane pracownikom biurowym a także
dostawcom: biuro rachunkowe - takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz
tylko zgodnie z poleceniami.

•

Pani/pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od początku roku następującego po
roku,
w którym nastąpił demontaż pojazdu.

•

Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w
przypadkach określonych w przepisach RODO.

•

przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

•

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem
ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa.

•

Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

