
  

OŚWIADCZENIE (do wydania abonamentu typu „M”) 

O MIEJSCU ZAMELDOWANIA I POSIADANIU POJAZDU  

 

 

1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………......................... 

 

 

2. Seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………………. 

 

 

3.  Adres stałego zameldowania 

 

………………………….                    ………………………..             ………………………. 
              (miejscowość)                      (kod pocztowy)                                                          (poczta)  

 

........................................                     ……………………….. 
                    (ulica)                                                                                 (nr domu) 

 

 

 

4. Nr rejestracyjny pojazdu …………………………………………………………………….. 

 

 

5. Seria i nr dowodu rejestracyjnego …………………………………………………………… 
 

 

 

 

 
Oświadczam, że świadomy/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego z dnia 6 
czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe. 

 
Zobowiązuję się w terminie 14 dni do powiadomienia BOK SPP o zmianie miejsca stałego zameldowania i 
sprzedaży pojazdu.  

 
Oświadczenie sporządzone zostało na podstawie art. 75 § 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami).   
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ul. 
Wiejska 12 32-800 Brzesko. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Państwa dane obejmujące imię i 
nazwisko, adres, pesel/nip otrzymaliśmy z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu prowadzenia 
egzekucji należności za parkowanie samochodów. Dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c),e) 
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 danych osobowych). Przetwarzanie 
danych jest przymusowe regulowane obowiązkiem ustawowym oraz po części wynikającym z prawa 
miejscowego. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje ich do Państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane 
dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 …………………                                            …………………………………………… 

                              (data)                                                                                                       (podpis)   
        


