Załącznik nr 3 do
Regulamin jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu
dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NAZWISKO:…………………………………………………………..………………………
IMIĘ (IMIONA):………………………………………………………………………………
ADRES
ZAMIESZKANIA…………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………….………………….
NR PKK ZAINTERESOWANEGO …………………………………………………………

Imię i nazwisko Instruktora……………………………………………………..
Oświadczenie:
Oświadczam, że:
zapoznałam/em się z Regulaminem jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu
dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin i przyjmuję do stosowania warunki w nim określone.
Oświadczam, że:
posiadam wyznaczony termin egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B, B+E, T, C lub C+E w tut.
Ośrodku
Oświadczam, że:
□ wyrażam zgodę, □ nie wyrażam zgody (właściwe zaznaczyć „x”) na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu , ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl,
jako administratora.
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 Zainteresowanej składającej oświadczenie)

Załącznik:
Dowód uiszczenia opłaty za jazdę próbną pojazdem WORD

Załącznik nr 4 do
Regulamin jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu
dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu z
siedzibą w Przemyślu, przy ul. Topolowej 7 , 37-700 Przemyśl, zwany dalej WORD.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@wordprzemysl.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może Pani/Pan
kontaktować się drogą elektroniczną na adres e – mail: kontakt@wordprzemysl.pl lub tradycyjnie w
formie pisemnej na adres WORD, ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl.
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: kontakt@wordprzemysl.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:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86.
5. Pani/Pana dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby upoważnionej do dostarczenia
i złożenia dokumentów niezbędnych do przyjęcia zgłoszenia na jazdę próbną i ustalenia terminu tej
jazdy.
6. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu:
a) przeprowadzenia jazdy próbnej zgodnie z samochodem WORD w Przemyślu dla kandydatów na
kierowców oczekujących na egzamin , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.: przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
b) wystawienia faktury/rachunku t.j. spełnienia wymogów określonych przepisami prawa, na podstawie:
art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. 2018.395 z późn. zm.)
c) archiwizacji dokumentacji, na podstawie: art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach. (t. j. Dz.
d) w celach kontaktowych: 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.
e) Podanie danych osobowych wymaganych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a ich
niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia jazdy próbnej.
f) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane:
upoważnionym pracownikom WORD w Przemyślu,
podmiotom uprawnionym do tego na podstawie na podstawie przepisów prawa (np. Policja,
Prokuratura, Urząd Skarbowy, itp.),
podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością WORD w Przemyślu – na
mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
g) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie w okresie zgodnym z
Instrukcją kancelaryjną WORD w Przemyślu.
h) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

