………………………………………
(miejscowość, data)

WŁAŚCICIEL/POSIADACZ POJAZDU

…………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

…………………………………………
…………………………………………
(adres zamieszkania lub siedziba)

…………………………………………
(nr telefonu)

Wójt Gminy Liszki
Urząd Gminy Liszki
32-060 Liszki 230

WNIOSEK
Wnoszę o wydanie dla pojazdu:
Marka, model: ……………………………………………,
rodzaj pojazdu ……………………………………………,
o numerze rejestracyjnym: …………………………………………………***
nalepki oznaczającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu, o oznaczeniu: (właściwe
zaznaczyć – X)
LNG (gaz ziemny skroplony),
CNG (gaz ziemny sprężony).
.................................................................
(podpis wnioskodawcy)
Objaśnienia:
* Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o wydanie nalepki wskazującej na zasilanie
pojazdu gazem ziemnym (LNG, CNG) może wnioskować posiadacz pojazdu.
** Należy wpisać adres, pod którym właściciel zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu lub adres siedziby w przypadku osób prawnych.
*** Podczas składania wniosku należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny samochodu celem okazania.

Potwierdzam odbiór nalepki o numerze seryjnym ………………………………………….

.................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
Nalepkę należy umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej.
W przypadku pojazdu konstrukcyjnie nieposiadającego szyby przedniej nalepkę, umieszcza się z przodu pojazdu na nadwoziu
po jego prawej stronie (§ 48a ust. 1 i 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U z 2017 poz. 2355, ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Liszki z siedzibą: Liszki 230, 32-060 Liszki;
tel: 12 2576531; e-mail: ug@liszki.pl.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych na iod@liszki.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania nalepki oznaczającej rodzaj paliwa
wykorzystywanego do napędu pojazdu, na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika
z ustawy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer
telefonu.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej,
stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
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. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania nalepki oznaczającej
rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email,
telefon – ich podanie jest dobrowolne.

