Am primit
Autorizatie placi de
Inmatriculare si chitanta
Semnatura si data ---------------------------------

Către Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
Serviciul S.P.C.R.P.C.I.V. ,

Subsemnatul/a_________________________________ cu domiciliul in ______________, STR.
________________________, NR._____, BL.___, ET.___, AP.____ JUD. _________, posesor al cartii de
identitate seria ___ nr. __________, CNP _________________ , detinator al autoturismului :
-

marca:

-

serie sasiu :
Cilindri :

-

An fabricatie: :

Dobandit la data de __________ prin ____________________________
Solicit eliberarea unei autorizatii de circulatie provizorie, necesara pentru efectuarea formalitatilor
premergatoare inmatricularii.
Am luat la cunostiinta ca autorizatia provizorie de circulatie este valabila doar pe teritoriul
ROMANIEI, pentru o perioada de maximum 30 de zile.

DATA

SEMNATURA

NOTA DE INFORMARE
Serviciul public comunitar regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Bihor
înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr.8907 prelucrează date cu caracter
personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate în scopul efectuării operațiunilor solicitate.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt communicate numai destinatarilor abilitați de lege, precum
organele de poliție, parchet,instanțe și pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării
permisului de conducere cu un document similar din acea țară, în condițiile legii.
Conform Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date cu modificările și completările ulterioare beneficiați de dreptul de acces de intervenire asupra datelor și de dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale. Totodată aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele
prevăzute de art.15 din Legea677/2001 cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa
cu o cerere scrisă, datată și semnată la Instituția Prefectului Județului Bihor. Deasemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa
justiției.

