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PRAWO JAZDY

Ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu 

drogowego prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i jest warunkiem koniecznym do uzyskania 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie ponosi odpowiedzialności za brak obniżenia liczby 

punktów karnych na skutek nie spełnienia przez uczestnika szkolenia warunków 

bezwzględnych do zmniejszenia ich ilości 

Opłaty za szkolenie należy dokonać przelewem na konto WORD Katowice

data wydania (poz. 4a)

ulica

nr domu nr lokalu

nr (poz. 5)

kategoria

wydane przez (poz. 4c)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

uczestnika szkolenia dla kierowców naruszających 

przepisy ruchu drogowego

kod pocztowy

miejscowość

kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu nr lokalu



1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oświadczam, że w dniu rozpoczęcia szkolenia:

posiadam prawo jazdy dłużej niż jeden rok

Klauzula informacyjna

…………………………….

podpis

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,                

ul. Francuska 78, 40-507 Katowice,

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@word.katowice.pl 

nie uczestniczyłam / uczestniczyłem w ostatnich 6 miesiącach w szkoleniu dla kierowców naruszających 

przepisy ruchu drogowego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 

umowy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

liczba posiadanych punktów karnych nie przekroczyła 24

• Podmioty uczestniczące w realizacji umowy (wykładowcy)

• Poczta Polska,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany 

przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania,

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,


