Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział pojazdu ośrodka szkolącego
w części praktycznej egzaminu państwowego.
Ośrodek Szkolący:
Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr ewidencyjny ………………………………………
Pojazd:
Marka …………………………………… model ……………………………………… nr rejestracyjny ………………………………
Osoba egzaminowana:
Imię …………………………………… Nazwisko ……………………………………………… PESEL ……………………………………
Data i godzina egzaminu, na który dysponowany będzie pojazd ……………………………………………………………
 Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie auto-casco.
 Nie będę wnosił roszczeń w zakresie szkód komunikacyjnych powstałych w trakcie egzaminu
państwowego.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na pokrycie dodatkowych kosztów w przypadku ewentualnej
potrzeby użycia pojazdu WORD w część praktyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy w zamian
za pojazd ośrodka szkolenia kierowców dla poniżej określonych przypadków:









stwierdzenia wad prawnych lub technicznych pojazdu Dział Techniczny informuje o nich
przedstawiciela ośrodka szkolenia kierowców i powiadamia koordynatora egzaminów WORD
w Piotrkowie Tryb. o tym, że pojazd nie może być użyty do przeprowadzenia części praktycznej;
egzaminator, któremu został wylosowany do przeprowadzenia egzamin na danym pojeździe
ośrodka szkolenia kierowców ma prawo odmówić przeprowadzenia egzaminu tym pojazdem,
jeżeli jest on niesprawny technicznie lub nie spełnia warunków technicznych pojazdu
egzaminacyjnego;
egzaminator, któremu został wylosowany do przeprowadzenia egzamin na danym pojeździe
ośrodka szkolenia kierowców ma prawo przerwać przeprowadzanie egzaminu egzamin, jeżeli
pojazd jest niesprawny technicznie lub zabrakło w nim paliwa;
egzaminator przerywa egzamin państwowy, jeżeli stwierdzi awarię urządzenia rejestrującego,
uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego;
egzaminator, któremu został wylosowany do przeprowadzenia egzamin na danym pojeździe
ośrodka szkolenia kierowców ma prawo przerwać przeprowadzanie egzaminu, jeżeli pojazd
uczestniczył w kolizji drogowej bez winy osoby egzaminowanej a pojazd nie może być użyty
w dalszej części egzaminu.

…………………………………………………………
/ Pieczęć i podpis kierownika OSK lub osoby upoważnionej /

* niewłaściwe skreślić
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą: ul. Gliniana 17, 97-300 Piotrków
Trybunalski.
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@wordpiotrkow.pl lub telefonicznie: 44 646 68 73
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest adw.
Justyna Kwiatkowska-Lendzion. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty
elektronicznej j.lendzion@word-piotrkow.pl – niezależnie od kontaktu z Administratorem
danych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych - wyłącznie
w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia - są przepisy ustawy z dnia 5
stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 978) oraz ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu
egzaminowania.
Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w
zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności
przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy będzie niemożliwa.
Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny
dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy.
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż
upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.
Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – z zastrzeżeniem, iż
zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego
przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych, jakim jest proces egzaminowania.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa
zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

…………………………………………………………
/ Pieczęć i podpis kierownika OSK lub osoby upoważnionej /

