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Wniosek o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
Instrukcja wypełniania w trzech krokach*

WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI

1.
2.

Pole wyboru zaznaczaj z lub x

3.

Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim
Jeden wniosek dotyczy zapytania o dane jednej osoby, dokumentu lub ﬁrmy.
Nie dotyczy to wniosków o dane statystyczne.

1.

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Firma, instytucja
lub organ

i Nie wypełniaj, jeśli jesteś osobą ﬁzyczną.

Nr identyﬁkacyjny
i Podaj nr PESEL albo REGON. Jeśli ich nie masz, podaj serię i nr dokumentu (np. paszportu).
Numer telefonu
i Numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku.
Pełnomocnik
i Podaj dane pełnomocnika, jeśli wnioskujesz za jego pomocą.
Adres do korespondencji
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

-

Miejscowość

Państwo
2.

Podstawa wnioskowania
Wnioskuję o własne dane
i Nie wypełniaj 3. punktu, jeśli zaznaczysz tę opcję.
Wnioskuję w imieniu organu lub instytucji
Sygnatura postępowania
Mam udokumentowany interes prawny w uzyskaniu danych (np. wyrok)
Wnioskuję o dane dla celów komercyjnych i niekomercyjnych (np. statystyczne)

3.

Cel udostępnienia danych

Podaj cel udostępnienia danych lub wskaż interes prawny. Jeśli reprezentujesz organ lub instytucję, wskaż podstawę prawną.
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* Dotyczy postaci papierowej.

4.

Informacje umożliwiające wyszukanie danych

Jeśli szukasz danych o:
· kierowcy – podaj: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL datę urodzenia;
· dokumencie lub jego właścicielu – podaj: rodzaj dokumentu, serię i nr dokumentu, nr druku.

5.

Zakres żądanych danych (pełen zakres danych w ewidencji: obywatel.gov.pl/dane-CEK)

Nie zaznaczaj zakresu żądanych danych, jeśli pytasz o własne dane. Udostępnimy Ci wszystkie dane.

nr PESEL

dane dotyczące utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia

imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia

zastosowanie środka karnego w postaci zakazu
prowadzenia pojazdów

adres zamieszkania
rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,
ograniczenia dotyczące uprawnienia
data uzyskania uprawnienia
oraz data jego ważności
nr dokumentu stwierdzającego uprawnienie
i nazwa organu, który wydał dokument
stwierdzający uprawnienie
dane dotyczące zatrzymania dokumentu
stwierdzającego uprawnienie oraz jego
zwrócenia, cofnięcia uprawnienia oraz jego
przywrócenia

dane o wykroczeniach lub przestępstwach
stanowiących naruszenia przepisów ruchu
drogowego i przypisanych im punktach
zakres i nr zaświadczenia ADR, o którym
mowa w przepisach o przewozie towarów
niebezpiecznych
zakres, nr i data wydania świadectwa kwaliﬁkacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie
kwaliﬁkacji wstępnej oraz potwierdzającego
ukończenie szkolenia okresowego

inne dane (wpisz, jakie są Ci potrzebne)

6.

Załączniki
dowód opłaty
dokument lub dokumenty potwierdzające interes prawny
inne dokumenty (wpisz jakie)

7.

Podpis wnioskodawcy
Pamiętaj, że dane należy wykorzystać zgodnie z celem zaznaczonym w punkcie 3.

Data

-

-

i dd-mm-rrrr
Podpis
Pieczęć imienna
i urzędowa*
i Wypełnij, jeśli reprezentujesz organ lub instytucję.
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