FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
uczestnika szkolenia dla kierowców naruszających
przepisy ruchu drogowego
NAZWISKO
IMIĘ
PESEL
DATA i MIEJSCE URODZENIA

kod pocztowy
miejscowość

ADRES
ZAMELDOWANIA

ulica
nr domu

nr lokalu

kod pocztowy

ADRES DO
KORESPONDENCJI

miejscowość
ulica
nr domu

nr lokalu

NR TELEFONU
E-MAIL
nr (poz. 5)
kategoria

PRAWO JAZDY
wydane przez (poz. 4c)
data wydania (poz. 4a)

Ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w:

Opłaty za kurs należy dokonać przelewem na konto WORD Katowice

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585
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.
*niewłaściwe skreślić
……………………………

…………………………….

miejscowość, data

podpis osoby składającej oświadczenie

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
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i jest warunkiem koniecznym do uzyskania
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
Oświadczam, że w dniu rozpoczęcia szkolenia:
 posiadam prawo jazdy dłużej niż jeden rok
 liczba posiadanych przeze mnie punktów karnych nie przekroczyła 24
 nie uczestniczyłam / uczestniczyłem w ostatnich 6 miesiącach w szkoleniu dla
kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
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.
2.

3.



4.




5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowice (WORD)
z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
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
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
uczestnictwa w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj.
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Art. 130 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm.);
kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną (e-mail), przesłanie dokumentu pod wskazany adres do korespondencji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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, Poczta Polska itp.).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
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.
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.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie
niemożliwością przeprowadzenia szkolenia (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
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.
Pani/Pana dane nie będą polegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

……………………………

…………………………….

miejscowość, data

podpis

