
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE Z ZAKRESU RUCHU DROGOWEGO DLA NAUCZYCIELI, 
KTÓRZY BĘDĄ EGZAMINOWAĆ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

(prosimy o czytelne i prawidłowe wypełnienie karty) 
 
 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………………. 

4. Adres szkoły………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Nr telefonu* …………………………………………………………………………………………… 

6. E-mail* ………………………………………………………………………………………………… 

*pole niewymagane  
 
Oświadczenie: 
 
Oświadczam, że:  
 
□ wyrażam zgodę, □ nie wyrażam zgody (właściwe zaznaczyć „x”) 
na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu, e-mail) przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Krośnie, ul. Tysiąclecia 7, 38 – 400 Krosno, jako administratora w celu kontaktu 
telefonicznego. 
 
Oświadczam, że:  
Podaję dane osobowe dobrowolnie i  że są one zgodne z prawdą. 

 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawie przenoszenia danych, prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 
 

........................................                                                                   ................................................................................ 
(miejscowość i data)                                                                               (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 



Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach i kursach organizowanych 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie z siedzibą  
w Krośnie, przy ul. Tysiąclecia 7, 38 – 400 Krosno, zwany dalej WORD w Krośnie. 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@wordkrosno.pl, lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 

2. Zgodnie z art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach związanych  
z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e – mail: iod@wordkrosno.pl lub 
tradycyjnie w formie pisemnej na adres WORD w Krośnie, ul. Tysiąclecia 7, 38 – 400 Krosno 

3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody poprzez adres e – mail: sekretariat@wordkrosno.pl. 

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych: 

a. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
b. Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
c. Telefon: 22 860 70 86. 

5. Pani/Pana dane pozyskiwane są: 
 bezpośrednio od Pani/Pana, 
 od instytucji lub firmy zgłaszającej Panią/Pana na szkolenie. 
6. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia z zakresu 

ruchu drogowego na podstawie: 
 art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: 
 Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 
 art. 6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
 art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów: telefon, adres e - mail w celach kontaktowych, na 
podstawie zgody. 

7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. aktami normatywnymi jest wymogiem ustawowym,  
a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia z zakresu ruchu 
drogowego. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane: 
 upoważnionym pracownikom WORD w Krośnie, 
 upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  

(w przypadku kontroli), 
 wykładowcom prowadzącym szkolenie, 
 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Urząd 

Skarbowy, Ministerstwo Cyfryzacji, itp.). 
9. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej 

Zarządzeniem Wewnętrznym nr 3/2010 Dyrektora WORD w Krośnie, uzgodnionej z Archiwum Państwowym  
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 
 


