
 

 
Phòng lưu giữ chứng thư Quận Oklahoma Đơn 

đăng ký 

xóa bỏ "Thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm" 

 

Cảm ơn quý vị đã gửi yêu cầu. Chúng tôi sẽ giải quyết đơn đăng ký này sớm nhất có thể. 
 

Để xóa bỏ Số an sinh xã hội, Số tài khoản ngân hàng hoặc Số thẻ tín dụng khỏi hồ sơ 
trực tuyến của chúng tôi, vui lòng cung cấp những thông tin sau: 

 
Ngày hôm nay:    

 

I. Vui lòng chọn “một” trong những ô sau và điền thông tin được yêu cầu: 
 Tên người nộp đơn (in hoa):    

Tên luật sư của người nộp đơn (in hoa):     
Tên người giám hộ hợp pháp của người nộp đơn (in hoa):     

 

II. Vui ký tên:    
 

III. Vui lòng xác định thông tin về văn kiện: 
 

Loại văn kiện: Số hiệu văn kiện: Số trang: 
(Ví dụ: Chứng thư bảo hành,) (Ví dụ: 2002000000) (Ví dụ: Trang 2 & 7) 
Thỏa thuận thế chấp, Thỏa thuận 
cho thuê thuê khu khai thác dầu 
và hơi thiên nhiên v.v.) 

  

 
 
 
 
 

LƯU Ý: Tất cả yêu cầu PHẢI đi kèm bản sao văn kiện có liên quan và tất cả thông tin cần xóa 
PHẢI được tô sáng hoặc được chỉ định rõ theo cách khác. Quý vị có thể nhận bản sao miễn phí 
của văn kiện trên trang web http://countyclerk.oklahomacounty.org 

 

IV. Sau khi điền xong, quý vị có thể gửi yêu cầu này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho: 
Văn phòng Lục sự Quận 
Oklahoma Người/đơn vị tiếp 
nhận: Phòng Bất động sản/UCC 
320 Robert S. Kerr Avenue Rm. 203 Quận 
Oklahoma, OK 73102 

 
Để được hỗ trợ thêm về đơn yêu cầu này, vui lòng gọi 405-713-1801. Cảm ơn quý vị! 

Dành riêng cho văn 
phòng 

Ngày nhận:    Ngày xóa:    

Đại diện xử lý:  Số tham chiếu:    


