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Warszawa dnia  ....................................................... r. 
 

 
 

 

 

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

Imię  i  Nazwisko (lub dane firmy) właściciela pojazdu 

 

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

Adres właściciela samochodu (zgodny z rejestracją) 
 

 

………………………………………………………………………………    /……………….……………………………..………… 

Marka  Pojazdu    /     NR. REJ. 
 

 

 

 

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

VIN   NR. NADWOZIA/PODWOZIA 

 
 

 

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

TEL. KONTAKTOWY 

 

 

U  P  O  W  A  Ż  N  I  E  N  I  E  

 
 Upoważniam Marka Szenfelda reprezentującego firmę MIGAZ Marek 

Szenfeld, mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Żubowieckiej 11 03-192 

Warszawa do reprezentowania mnie i podpisywania protokołu oraz decyzji 

badania zbiornika w moim imieniu przed Transportowym Dozorem 

Technicznym. 

 

 
…………………………………………………… 

                   podpis właściciela  
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) 
Podanie danych jest dobrowolne w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby 
niezbędne do otrzymania decyzji dopuszczającej do eksploatacji urządzenia technicznego będącego 
pod dozorem technicznym zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z dnia 20 grudnia 2000r. (Dz. U. 
z 2017r. poz. 1040 ze zm.),  
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu  
(Dz. U. z 2012r. poz. 1468) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 20 października 2006r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, 
eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2014r. poz. 
1465). 
Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich 
poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
 
 
 
 
 

podpis………………………… 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
Podanie danych jest dobrowolne  w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby 
niezbędne do otrzymania decyzji dopuszczającej do eksploatacji urządzenia technicznego będącego 
pod dozorem technicznym zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z dnia 20 grudnia 2000r. (Dz. U. 
z 2018r. poz. 1351 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w 
sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
(Dz. U. z 2012r. poz. 1468) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 20 października 2006r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, 
eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2014r. poz. 
1465). 
Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich 
poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
 
 
 
 
 

podpis………………………… 
 


