IARRATAS AR ATHSHOLÁTHAR DOICIMÉAD

RF 134

Is do athsholáthar an doiciméad(na ndoiciméid) seo leanas é an t-iarratas (ticéal le do thoil)
(i) Deimhniú Chláraithe Feithiclí nó Leabhar
Chláraithe Feithiclí
(Costas athsholáthair €12)

D’úsáid oifige amháin
Dáta faighte
Cineál táille
Méid na táille

(ii) Cáin Diosca (Costas athsholáthair €6)
(iii) Cárta Ceadúnais Leantóra
(Costas athsholáthair €6)

TCF/LC

C/O

Sonraí costais

Stampa
oifige

15/4
Eagrán
Sraithuimhir admhála
Dáta eisithe

Fógraim le seo go bfhuil an (na) doiciméad(éid) ticeálta thuas maidir le uimhir
chlárúcháin fheithicle (comhartha mas leantóir)
Cinéal

Mionsamhail

caillte, scriosta, goidthe nó
Is mar leanas atá cúinsí caillteanais nó scriosta sri:

Iarraim go n-eiseofaí athsholáthár dom ar íochaíocht na táille ceaptha agus glacaim orm féin an bunchóip a chur
ar ais chuig an údarás. Ceadúnaithe má bhíonn sé i mo sheilbh ina dhiaidh sin.
Sínithe
Ainm (CEANNLITHREACHA)
Seoladh
Baile/Cathair
Contae
EIRCODE

Fón:

Dáta
Lá

Mí

Bliain

NB NÍL IARRATAS LÍONTA GO mBÍONN AN DEIMHNIÚ THÍOS LÍONTA

LE LÍONADH I STÁISIÚN GARDAÍ
Thuariscigh an té ainmithe thuas caillteanas/scrios nó ________________________________ an doiciméad ticeálta
thuas. Táim sásta de réir an eolais atá ar fáil do na Gardaí ag an stáisiúin seo agus na staide mar atá mionléirithe ag
an iarrtsóir gur cosúil gur iarratas bailí é seo. Meabhraíodh don iarrtasóir gur féidir aon duine a dhéanann ráiteas
bréagach a chúisiú agus má ciontaítear é is féidir tromphionós a chur air.

Siniú an Gharda __________________________________________
Dáta ___________________________________________________

Stampa Stáisiúin Gardaí

Caithfear an fhoirm chomhlánaithe agus an táille chuí a sheoladh chuig d'Oifig Mótarchánach áitiúil.

Ráiteas Príobháideachta
Éilíonn an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) ar chustaiméirí faisnéis phearsanta ar leith
a sholáthar d’fhonn feidhmeanna reachtacha agus riaracháin a chomhlíonadh. Caithfidh an Roinn le gach
faisnéis agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil mar fhaisnéis agus sonraí atá faoi rún de réir an Rialacháin
Ghinearálta um Chosaint Sonraí agus reachtaíocht Cosanta Sonraí.
D’fhéadfaí, de réir dlí, do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais nó gníomhaireachtaí eile atá ag
teacht faoi théarmaí tagartha DTTAS. Tá na sonraí ar fad maidir le beartas cosanta sonraí na Roinne, ina
leagtar amach mar a bhainfimid leas as do chuid faisnéise pearsanta, chomh maith le heolas maidir le do
chearta mar dhuine is údar do na sonraí le fáil ag www.dttas.gov.ie/dataprotection. Tá cóip chrua de na
sonraí maidir leis an mbeartas seo le fáil freisin ach ríomhphost á iarraidh a sheoladh chuig dataprotection@
dttas.gov.ie nó scríobh chuig an Aonad Cosanta Sonraí, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Lána
Líosain, Baile Átha Cliath D02 TR60.

