
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu, e-mail, 
adres do korespondencji) przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice z siedzibą w 40-507 
Katowice, ul. Francuska 78 w celach kontaktowych. 

Oświadczam, że dane osobowe (nr telefonu, e-mail, adres do korespondencji) podaję dobrowolnie.  

Oświadczam, że zapoznałem(-am)* się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 …………………………… 
  

 

  
…………………………….  

 
miejscowość, data 

  

 

  
podpis osoby składającej 

oświadczenie    
*niewłaściwe skreślić 

Deklaruję udział w szkoleniu jako: 

  pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, 

  osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi, 

  osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu, 

  kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci, 

  strażnik leśny lub funkcjonariusz straży parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego, 

  członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej, 

  
strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej, 

  
członek zespołu ratownictwa medycznego podczas akcji (…) do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do 
dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze,

  
pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu 
pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów, 

  pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego 

  
osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej 
zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu 

  
osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich 
bezpiecznego przejazdu 

 



Dane do faktury – wypisać tylko w przypadku konieczności jej wystawienia 

NIP / PESEL                       

Imię i nazwisko / 
nazwa firmy 

  

Adres 

kod pocztowy   

miejscowość   

ulica   

nr domu   nr lokalu   
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowice (WORD) 

z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice. 
2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem 

dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.katowice.pl. lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 uczestnictwa w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2020r.,  poz. 110 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016r., poz. 143 z późn. zm); 

 wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217); 

 kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną (e-mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej 
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być: 
 upoważnieni pracownicy WORD; 
 upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w przypadku kontroli z ramienia nadzoru); 
 wykładowcy prowadzący szkolenie w ramach szkolenia; 
 podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, Urząd 

Skarbowy, Ministerstwo Cyfryzacji itp.). 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. Faktura  przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego w którym została sporządzona. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie 
niemożliwością przeprowadzenia szkolenia (art. 6 ust.1 lit. c RODO). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne 
i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

11. Pani/Pana dane nie będą polegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 

 ……………………………   
 

  …………………………….  

 
miejscowość, data 

  

 

  
podpis 

 
 


