………………………………………..
( nazwisko i imię )
………………………………………
……………………………………….
( adres )
PESEL……………………………
Nr PKK……………………………….

Piotrków Tryb., dnia…………………..

WORD w Piotrkowie Tryb.

Proszę o zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin na prawo jazdy
kat ……………….w kwocie ……………………zł.
(słownie:…………………………………………………………………………………..)
(ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE )
 na wskazany przeze mnie rachunek bankowy w:
………………………………………………………………………………………………
( nazwa banku )

( numer rachunku bankowego )


W przypadku braku konta bankowego proszę o zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin przekazem
pocztowym na adres:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 lub w kasie WORD w Piotrkowie Tryb.
……………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
Jednocześnie, WORD w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż dane osobowe wskazane powyżej są objęte
ochroną prawną wynikająca z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r.- Dz. U. z 2018r. poz. 1000- o ochronie
danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (
Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1-dalej: RODO). Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą: ul. Gliniana 17, 97-300
Piotrków Trybunalski, sekretariat@word-piotrkow.pl, telefonicznie: 44 646 68 73. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z wniosku,
określonych w przepisach prawa oraz do oznaczonych dla dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż przez okres 5 lat
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpłaty, a po tym okresie zostaną usunięte, dane nie będą
przekazywane do innych podmiotów niż te, które są uprawnione do ich otrzymania ze względu na cel podania
danych, do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W części dotyczącej danych innych niż
niezbędne do celów podatkowych , to jest w szczególności danych kontaktowych, podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 a) RODO, zaś w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Osoba składająca wniosek
potwierdza, iż została poinformowana o prawie do dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia i
usunięcia, także od ograniczenia ich przetwarzania, nadto do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i
wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz , iż w oparciu o wskazane dane osobowe nie są podejmowane
wobec osoby składającej wniosek zautomatyzowane decyzje wobec niej.
Wypełnia WORD w Piotrkowie Tryb.
Sprawdzono pod względem merytorycznym.
Z tytułu nie przystąpienia do egzaminu* nie zasadnej wpłaty * ……………………… na kategorię……….do
zwrotu na rzecz Pana/Pani …………………………………………………………
kwota w wysokości …………………….zł. ( słownie……………………………
……………………………………………………………………………………….)
…………………
( data i podpis pracownika BOK)

