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

Imię i nazwisko/nazwa jednostki organizacyjnej właściciela pojazdu                                                                 /data/ 

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

………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania/siedziba 

Tel. Kontaktowy: ……………………………………………………… 

Odbiór osobisty:  tak/nie* 

        Warmińsko-Mazurski 

        Wojewódzki Konserwator Zabytków 

        ul. Podwale 1 

        10-076  Olsztyn 

        _______________________________  

WNIOSEK O WPIS POJAZDU ZABYTKOWEGO DO EWIDENCJI ZABYTKÓW  

i wydania zaświadczenia w ww. sprawie 

Proszę o potwierdzenie wpisania  n/w pojazdu  do  ewidencji zabytków: 

Marka: ………………………………………………………………………………… 

Typ: …………………………………………………………………………………….. 

Rok produkcji: …………………………… 

Numer nadwozia/podwozia/ramy: ……………………………………………………………………………………. 

Numer silnika: ……………………………………………………………………………………. 

 

W załączeniu przedkładam: 

-  1 egz. ekspertyzy  rzeczoznawcy samochodowego  

-  2 egz. karty ewidencyjnej zabytku ruchomego techniki opracowane przez: 

-  potwierdzenie opłaty skarbowej za wydane zaświadczenie na kwotę 17 zł.  

Autor i rok opracowania karty: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić                          ………………………………………………...                          

               /podpis/ 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), poniżej przekazujemy informacje 

dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

z siedzibą w Olsztynie przy ul. Podwale 1 (dalej: Administrator). 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email 

iod@wuoz.olsztyn.pl lub pisemnie na podany powyżej adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem danych osobowych jest Pan Maciej Domański. 

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu prawidłowego wykonania przez Administratora zadania publicznego z zakresu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Po zakończeniu ww. postępowania dane osobowe będą przetwarzane w celach 
archiwalnych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że Administrator ma 
prawo przetwarzać dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania ciążącego na nim obowiązku prawnego: 

˗ obowiązku prowadzenia postępowań administracyjnych, które Pani/Pana dotyczą, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. DzU z 2018r., poz. 2096 z późn. zmianami), 

˗ obowiązku wydawania, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ww. 
ustawie oraz w przepisach odrębnych, 

˗ obowiązku prowadzenia rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenia dokumentacji w tym 
zakresie, 

˗ obowiązku archiwizowania dokumentów (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

W celach opisanych powyżej Administrator przetwarza Pani/Pana imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do 
korespondencji oraz inne dane (np. nr telefonu lub adres poczty elektronicznej), jeśli zostały przez Pani/Pana podane. 

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane pracownikom Administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przez 
nich obowiązków służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
w tym stronom i uczestnikom postępowania administracyjnego, podmiotom wymienionym w art. 9 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujących zadania 
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. Niezależnie od powyższego, Pani/Pana dane osobowe mogą być w razie potrzeby 
przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Administrator korzysta wykonując swoje zadania (np. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego, serwisanci 
systemów informatycznych lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań 
Administratora). 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu kiedy decyzja administracyjna stanie się prawomocna. Po tym 
okresie Pani/Pana dane będą przechowywane w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru zabytków przez okres 
wymagany przepisami prawa nakładającymi na Administratora obowiązek prowadzenia rejestru zabytków. Ponadto 
Pani/Pana dane będą przechowywane celach archiwalnych przez okres określony przepisami prawa, które nakładają na 
Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów. 

W sprawach prowadzonych na wniosek podanie danych osobowych przez stronę postępowania administracyjnego lub przez 
osoby uprawnione do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym jest wymogiem wynikającym z 
powszechnie obowiązującego przepisu prawa (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz Kodeks postępowania administracyjnego). W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe 
rozpoznanie wniosku. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której te dane dotyczą, dane te są 
pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji, takich jak ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, rejestr 
zabytków albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających 
na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania. 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Informujemy także, że w każdym 
czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. 
Prawo do usunięcia danych, prawo do  ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. Jeżeli uważa 
Pani/Panu, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 


