
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisko  – Egzaminator. 

Wymiar etatu - 0,25 etatu  /praca popołudniami i w soboty / 

Główne obowiązki: 

– Przeprowadzanie egzaminów państwowych na kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami      

szczegółowymi w tym zakresie, 

– Przestrzeganie  przepisów  prawa o ruchu drogowym i wydanych na ich podstawie zarządzeń i  instrukcji,    

a dotyczących w szczególności egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. 

Oferujemy: 

– umowę o pracę 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie do dnia 15 marca 2021r.: 

– kopii  zaświadczenia wydanego przez właściwy organ ewidencyjny o dokonaniu wpisu do ewidencji  

egzaminatorów określającego zakres uprawnień do egzaminowania, 

- kopii ważnego orzeczenia lekarskiego o braku 

  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, 

-  kopii ważnego orzeczenia psychologicznego o baku przeciwwskazań 

   psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, 

- kopii dokumentów poświadczających wykształcenie, 

- listu motywacyjnego oraz CV, 

- podpisanej Klauzuli informacyjnej. 

Oferty  prosimy składać w sekretariacie Ośrodka: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu 

Ul. Topolowa 7 

37-700 Przemyśl 

lub e-mail: kontakt@wordprzemysl.pl 

W CV należy umieścić dane osobowe obejmujące (art. 221  Kodeksu pracy): 

1. imię (imiona) i nazwisko 

2. datę urodzenia 

3. dane kontaktowe 

4. wykształcenie 

5. kwalifikacje zawodowe 

6.  przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

Wybrani kandydaci o rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

  

 

 

 

 



(imię i nazwisko)                                                                 (miejscowość, data) 

  

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Przemyślu, ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl, nr tel. 16 675 06 58 

wew.26, adres e-mail: kontakt@wordprzemysl.pl 

2.    W WORD w Przemyślu  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z 

którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@wordprzemysl.pl lub 

tradycyjnie w formie pisemnej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu, ul. 

Topolowa 7, 37-700 Przemyśl. 

3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego. 

4.    Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania 

rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu 

pracy) oraz na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b RODO*, jako dane niezbędne do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Ponadto podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowisko egzaminatora kandydatów 

na kierowców i kierowców będzie art. 6, ust. 1, lit. c RODO* w związku z art. 58 Ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowani i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów 

oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

5.    Inne przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej 

przez Państwa zgody. 

6.    Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać wycofane w dowolnym momencie. 

7.    Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

8.    Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Państwa dane będą 

wykorzystywane również w kolejnych naborach. 

9.    Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) do usunięcia danych osobowych, 

e) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, 

mailto:kontakt@wordprzemysl.pl


f)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych     

    Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy 

oraz 58 ustawy o kierujących pojazdami jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

  

                                                                                   Przyjmuję do wiadomości 

  

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

                                                                                             Podpis 

  

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie 

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: 

adres e-mail lub numer telefonu w celu kontaktu w sprawie zaproszenia na rozmowę 

kwalifikacyjną. 

  

  

  

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

              (data)                                                      czytelny podpis kandydata 

  

  

 


