Upoważnienie do złomowania pojazdu
Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………...…
(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a ……………………………………...………………………………………
(adres zamieszkania)

Legitymujący się dowodem osobistym seria i numer……………………………………....
(seria i nr dowodu osobistego)

Wydanym przez………………………………………………………………….................
(organ wydający)

PESEL………………………………….
Upoważniam……………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

Zamieszkałego/łą .....................................................................................………………....
(adres zamieszkania)

Legitymującego/ą się dowodem osobistym seria i numer ………...………….................…
(seria i nr dowodu osobistego)

Wydanym przez ...........................………………………………………..………………...
(organ wydający)

PESEL………………………………….
Do złomowania oraz wyrejestrowania pojazdu …………………...…………….………...
(marka/model/typ)

Nr rejestracyjny………………………… nr VIN ……………………………………........
(nr identyfikacyjny pojazdu)

w Stacji Demontażu Pojazdów oraz do odbioru gotówki, będącej zapłatą za w/w pojazd.

Miejscowość……………………

data………………………………..

………………………………….

……………………………………

(podpis upoważniającego)

(podpis upoważnionego)

Upoważniony do złomowania przedmiotowego pojazdu oraz odbioru gotówki będącej
zapłatą za pojazd, oświadcza świadomy odpowiedzialności karnej (art. 233kk), że podpis
osoby udzielającej pełnomocnictwa został złożony przez te osobę w jego obecności.
………………………………..
(podpis upoważnionego)

Informuję, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Autozłom Derengowscy Sp. z o.o. dawniej Derengowscy Sp. C. Mariusz Derengowski, Anna Derengowska siedzibą w Lesznie przy
ul. Na Skarpie 4, z punktem prowadzenia działalności w Wilkowicach przy ul. Mórkowskiej
34, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:


imię i nazwisko,



adres zamieszkanina,



PESEL,



Nr dowodu osobistego,



Nr VIN,



Oraz inne dane pojazdu niezbędne do wystawienia zaświadczenia o demontażu pojazdu.

2)

inspektorem danych osobowych u Administratora jest Dina Przybylak, e-mail: derengowscy@derengowscy.pl,

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu upoważnienia osoby wskazanej na kwestionariuszu do przekazania auta do stacji demontażu pojazdów i odbioru gotówki, i nie
będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym w celach marketingowych,

4)

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 a) RODO oraz art. 79
pkt. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym,

5)

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od osoby, która wskazała Pani/Pana dane w
kwestionariuszu przekazania auta do stacji demontażu pojazdów,

6)

posiada Pani/Pan prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

7)



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,

8)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi.

