
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI Z REJESTRU KIEROWCÓW

INSTRUKCJE:
w Dla każdego wnioskowanego wyszukiwania składany jest osobny formularz MV-15C.
w Wnioskodawca musi okazać dokumenty potwierdzające jego tożsamość (dopuszczalne dowody tożsamości są wymienione w formularzu ID-44).

Rejestr kierowców zawiera następujące informacje:
w wyroki skazujące, zawieszenia, zatrzymania, wypadki, ukończenie kursu zapobiegania wypadkom (aby uzyskać więcej informacji, należy odnieść się

do formularza DS-242.1)

Rejestr Wydziału Pojazdów Mechanicznych (DMV) nie zawiera następujących informacji:
w mandaty, historia adresów, wyroki skazujące i/lub wypadki poza okresem przechowywania informacji na ich temat, data pierwszego wydania

uprawnień, dane pojazdu

Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o przedstawienie zapisów dotyczących jego samego.

Można także wnioskować o przedstawienie zapisów na temat innej osoby.
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Proof of Identification Provided by Requester:

o Driver License/Non-Driver ID Card o Cash o Check o Credit Card
Client ID #

o Other ID (Specify):

Proof of Qualification for a No Fee Abstract:

THE SPACE BELOW THE LINE IS FOR VALIDATION PURPOSES ONLY.

Name of Organization 

Claiming Exemption o Exempt

Purpose of the 

Abstract Request

MVR 

Signature

Initials Date

w Zgodnie z Ustawą o pojazdach i ruchu drogowym (Vehicle and Traffic Law) DMV zobowiązany jest do pobierania opłaty za wyszukiwanie w wysokości
10 USD. Opłatę należy wnieść, nawet jeżeli nie zostaną odnalezione żadne zapisy na temat kierowcy. Opłatę można wnieść, wystawiając czek na
Komisarza ds. Pojazdów Samochodowych – „Commissioner of Motor Vehicles”. Opłatę można wnieść, wystawiając czek na Komisarza ds. Pojazdów
Samochodowych – „Commissioner of Motor Vehicles”. Zgodnie z sekcją 202 Ustawy o pojazdach i ruchu drogowym opłatą za wyszukiwanie danych w rejestrze
nie obciąża się: urzędników, komisji lub organów państwowych; ochotniczej straży pożarnej; ochotniczego pogotowia ratunkowego; biura pomocy prawnej,
towarzystwa lub podmiotu prywatnego, który działa zgodnie z sekcją 722 Prawa Hrabstwa.

Jeżeli DMV nie będzie mógł odnaleźć zapisów dotyczących prawa jazdy na podstawie informacji podanych przez wnioskodawcę, DMV skieruje do
wnioskodawcy pisemne powiadomienie z informacją, że wnioskowane zapisy nie zostały odnalezione.

INFORMACJE Z REJESTRU NA TEMAT KIEROWCY, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK:

DANE WNIOSKODAWCY:

STRONA 1 Z 2

AUTORYZACJA KARTY KREDYTOWEJ
Mój podpis upoważnia do użycia mojej karty kredytowej w celu uregulowania wszelkich opłat związanych z niniejszym wnioskiem. Przyjmuję do wiadomości, że muszę być
obecny(-a) przy tej transakcji.

Podpisać w tym miejscu
(Posiadacz karty – podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem)

Wnioskuję o własne zapisy. 
(Wypełnić TYLKO część A).

Wnioskuję o zapisy innej osoby. (Wypełnić część A i część B).
Wnioskodawca wpisuje swoje inicjały obok „dozwolonych sposobów użycia”, które dotyczą składanego wniosku,
na stronie 2 niniejszego formularza.

oo

ULICA

MIASTO LUB MIEJSCOWOŚĆ STAN KOD POCZTOWY

NR  MIESZKANIA

DATA URODZENIA KIEROWCYIMIĘ I NAZWISKO (nazwisko, imię, drugie imię)
LUB 

NR IDENTYFIKACYJNY PRAWA JAZDY

Miesiąc     Dzień           Rok

DATA URODZENIA

Miesiąc     Dzień           Rok

A.

B.
IMIĘ I NAZWISKO (nazwisko, imię, drugie imię)

DataX

X



MV-15CP (5/22) STRONA 2 Z 2LISTA DOZWOLONYCH SPOSOBÓW UŻYCIA – USTAWA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KIEROWCÓW

Federalna Ustawa o ochronie prywatności kierowców (Driver’s Privacy Protection Act, DPPA) (część 18  §2721 i nast. Kodeksu Stanów Zjednoczonych)
reguluje dostęp do zapisów dotyczących pojazdów mechanicznych. Odbiorca niniejszym oświadcza, że informacje przekazywane przez DMV zgodnie 
z niniejszym wnioskiem zostaną wykorzystane wyłącznie w niżej wymienionych celach lub w jednym z tych celów.

(Odbiorca musi zaznaczyć wszystkie właściwe pozycje).
Użycie w ramach postępowania cywilnego, karnego, administracyjnego lub arbitrażowego, w jakimkolwiek sądzie lub agencji, w tym w ramach obsługi
procesu, dochodzenia w oczekiwaniu na postępowanie sądowe oraz w celu wykonania lub egzekucji wyroków i postanowień zgodnie z nakazem
sądowym. (część 18 §2721 (b)(4) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie przez zakład ubezpieczeń lub organizację okołoubezpieczeniową bądź podmiot podlegający samoubezpieczeniu w ramach dochodzenia 
w sprawie roszczeń, w celu przeciwdziałania nadużyciom finansowym, dokonania oceny dla celów ubezpieczeniowych bądź prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej. (część 18 §2721 (b)(6) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w celach związanych z przekazywaniem zawiadomień właścicielom pojazdów odholowanych, w tym odholowanych na parking policyjny.
(część 18 §2721 (b)(7) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie przez pracodawcę, jego przedstawiciela lub zakład ubezpieczeń w celu uzyskania informacji na temat posiadacza zawodowego prawa jazdy
wymaganych zgodnie z rozdziałem 313 w tytule 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. (część 18 §2721 (b)(9) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w ramach zwykłej działalności przez działającą zgodnie z prawem spółkę lub jej przedstawicieli, pracowników lub wykonawców, jednak wyłącznie w celu:

(A) weryfikacji prawidłowości danych osobowych przekazanych przez określoną osobę spółce lub jej przedstawicielom, pracownikom lub
wykonawcom; (część 18 §2721 (b)(3)(A) Kodeksu Stanów Zjednoczonych) oraz

(B) jeżeli informacje w ten sposób przekazane nie są prawidłowe lub przestały być prawidłowe, w celu uzyskania prawidłowych informacji, jednak
wyłącznie w celach związanych z zapobieganiem nadużyciom finansowym przez taką osobę, korzystaniem ze środków prawnych w związku
z taką osobą lub odzyskiwaniem długu bądź należnych odsetek od takiej osoby. (część 18 §2721 (b)(3)(B) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie wymagane zgodnie z art. 19A (Specjalne wymagania dla kierowców autobusów) Ustawy o pojazdach i ruchu drogowym stanu Nowy Jork.
(część 18 §2721 (b)(14) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie wymagane zgodnie z art. 19B (Specjalne wymagania dla kierowców pojazdów użytkowych) Ustawy o pojazdach i ruchu drogowym stanu
Nowy Jork. (część 18 §2721 (b)(14) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie przez jakąkolwiek agencję rządową, w tym przez jakikolwiek sąd lub organ ścigania, w ramach wykonywania jej obowiązków. (część 18
§2721 (b)(1) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie przez jakąkolwiek osobę prywatną lub podmiot działający w imieniu agencji państwowej, stanowej lub lokalnej w ramach wykonywania jej
obowiązków. (część 18 §2721 (b)(1) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w sprawach związanych z bezpieczeństwem pojazdu mechanicznego lub kierowcy. (część 18 §2721 (b)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w sprawach związanych z kradzieżą pojazdu mechanicznego. (część 18 §2721 (b)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w sprawach związanych z emisją zanieczyszczeń przez pojazd mechaniczny. (część 18 §2721 (b)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w sprawach, które mają związek ze zmianami, wycofaniami lub ostrzeżeniami dotyczącymi pojazdu mechanicznego. (część 18 §2721 (b)(2)
Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w ramach monitorowania stanu technicznego pojazdów mechanicznych oraz ich części, a także działań sprzedawców. (część 18 §2721 (b)(2)
Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w celu prowadzenia badań rynku pojazdów mechanicznych, w tym badań ankietowych. (część 18 §2721 (b)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w celu usunięcia zapisów osoby niebędącej właścicielem z zapisów pierwotnego właściciela prowadzonych przez producentów pojazdów
mechanicznych. (część 18 §2721 (b)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w ramach obsługi prywatnej infrastruktury transportowej, za korzystanie z której pobierana jest opłata. (część 18 §2721 (b)(10) Kodeksu
Stanów Zjednoczonych)

Do wykorzystania przez dowolnego wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca wykaże, że uzyskał pisemną zgodę osoby, której dotyczą określone
informacje. (Można skorzystać z formularza MV-15GC). (część 18 §2721 (b)(13) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie na podstawie specjalnego upoważnienia zgodnego z prawem stanu Nowy Jork, JEŻELI takie użycie ma związek z obsługą pojazdu
mechanicznego lub bezpieczeństwem publicznym. 
Tutaj należy odwołać się do konkretnych 
przepisów prawa stanu Nowy Jork: (część 18 §2721 (b)(14) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Użycie w celach badawczych i w celach związanych ze sporządzaniem raportów statystycznych, pod warunkiem, że dane osobowe nie zostaną
opublikowane, ujawnione ani wykorzystane do nawiązania kontaktu z określonymi osobami. (część 18 §2721 (b)(5) Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Świadome złożenie fałszywych oświadczeń lub zatajenie istotnych faktów w niniejszym pisemnym oświadczeniu może wiązać się z odpowiedzialnością karną.
Ponadto osoba, która dopuszcza się składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania jakichkolwiek danych osobowych osoby figurującej w rejestrze
pojazdów mechanicznych, podlega karze grzywien na mocy federalnego prawa karnego zgodnie z Ustawą o ochronie prywatności kierowców.
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(PODPIS)
Podpis wnioskodawcy:  Data:

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

Oświadczam, że jeżeli DMV przekaże mi zapisy lub informacje z rejestru bądź udzieli mi do nich dostępu, zobowiązuję się nie (i) wykorzystywać takich
zapisów lub informacji z rejestru w celach związanych z imigracją ludności cywilnej ani nie (ii) ujawniać takich zapisów lub informacji jakiejkolwiek agencji,
której głównym zadaniem jest wykonywanie przepisów imigracyjnych, takiej jak amerykańskie służby imigracyjne i amerykańskie służby ochrony celnej 
i granic, bądź jakimkolwiek pracownikom lub przedstawicielom takiej agencji, chyba że takie ujawnienie jest zgodne z porozumieniem o współpracy między
agencjami miejskimi, stanowymi i federalnymi, na mocy którego nie są wykonywane przepisy imigracyjne, a takie ujawnienie ogranicza się do konkretnych
zapisów lub informacji poszukiwanych zgodnie ze wspomnianym porozumieniem. Oświadczam, że oprócz zobowiązania do spełnienia wymagań zgodnych 
z częścią 18 §2721 (c) Kodeksu Stanów Zjednoczonych zobowiązuję się także do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentacji potwierdzającej
wszystkie sposoby użycia i identyfikującej każdą osobę lub podmiot, którego głównym zadaniem jest wykonywanie przepisów imigracyjnych, a który
otrzymał zapisy lub informacje z wydziału od osoby lub podmiotu udzielającego oświadczenia. Zobowiązuję się przechowywać dokumentację w sposób 
i w formie zaleconych przez komisarza i zobowiązuję się do jej udostępniania do wglądu na żądanie komisarza.
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