KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS REEDUKACYJNY W ZAKRESIE PROBLEMATYKI
PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
_________________________
miejscowość, data

_____________________ _____________________ _____________________
nazwisko

imię

PESEL

_____________________ _____________________ _____________________
data urodzenia

miejsce urodzenia

telefon

___________________________________________________________________
adres zamieszkania

___________________________________________________________________
organ kierujący na kurs

_______________________
numer prawa jazdy

oświadczam, co następuje:
1. Deklaruję swój udział w kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii w terminie ______________________
2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie dokonania opłaty na konto WORD
w kwocie 400zł, nr konta: 71 1020 3916 0000 0402 0108 0118, z dopiskiem „kurs reedukacyjny
– alkohol i narkotyki” (potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty).
3. Jestem w pełni świadom(a) odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych
oświadczeń.
4. Do karty zgłoszenia załączam Decyzję o skierowaniu na kurs reedukacyjny.

UWAGA!
1.
2.
3.

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.
Zapisy na szkolenie są dokonywane w kolejności zgłoszeń.
WORD zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia.

………….………………………………………………………
/ podpis /
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Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach
oraz osób korzystających z innych usług świadczonych przez Administratora
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie
Trybunalskim z siedzibą: ul. Gliniana 17, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word-piotrkow.pl lub telefonicznie:
44 646- 68-73.
3. 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 oraz telefonicznie:
+48 607-143-310 – niezależnie od kontaktu z Administratorem danych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem
ich udostępnienia, są poniżej wskazane przepisy oraz szczegółowe ich określenie w ramach tabeli,
w zależności od rodzaju kursu, szkolenia lub innej czynności, w której uczestniczą Państwo w ramach działalności
prowadzonej przez Administratora:
 ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r. (tj. Dz. U. 2017 poz. 978, ze zm., dalej: ukp)





Szkolenie lub kurs

Podstawa prawna przetwarzania

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej i
przeciwdziałania narkomanii

- art. 6 ust. 1c),e) RODO
- Ustawa o kierujących pojazdami – art. 100 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 5)
- Rozporządzenie MZ w sprawie kursu reedukacyjnego

Szkolenie w celu zmniejszenia
liczby punktów za naruszenie
przepisów ruchu drogowego

- podstawa ogólna: art. 6 ust. 1c),e) RODO
- Prawo o ruchu drogowym- art.130 ust. 3
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania
z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Szkolenia w zakresie kwalifikacji
wstępnej, wstępnej uzupełniającej i
szkolenia okresowego

art. 6 ust. 1a) b) RODO,
- Ustawa o transporcie drogowym – art. 39a i n.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy - §11 ust. 3

Szkolenie w zakresie kierowania
ruchem drogowym

art. 6 ust. 1a),b),e) RODO
Ustawa prawo o ruchu drogowym – art. 6 ust. 3a
rozporządzenie MSWiA w sprawie kierowania ruchem drogowym - zał. nr 4 w zw.
z art. 6 ust 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Kursy w zakresie przewozu
towarów niebezpiecznych

podstawa ogólna: art. 6 ust. 1a), b) RODO
ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych – art. 50
rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów
niebezpiecznych

Warsztaty doskonalenia dla
egzaminatorów

-art. 6 ust. 1a), b), e) RODO,
-ustawa Prawo o ruchu drogowym- art. 117 ust. 1 pkt 5
-ustawa o kierujących pojazdami -art. 62 ust. 3 i 4
- rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – §47

Szkolenia w zakresie dotyczącym
wydania karty rowerowej

art. 6 ust. 1a), b) RODO,
ustawa o kierujących pojazdami- art. 41 ust. 3 i 4,
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

Inna działalność realizowana
przez Administratora

Podstawa prawna przetwarzania

Stacja kontroli pojazdów

- art. 6 ust. 1 a) i b) RODO
- kodeks cywilny- art. 734 i n.

Usługi najmu

- art. 6 ust. 1 a) i b) RODO
- kodeks cywilny- art. 659 i n.

Działalność z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego

art. 6 ust. 1a, b, c),e) RODO
Ustawa prawo o ruchu drogowym-art. 117 ust. 1

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz
wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232 ze zm. dalej:
MiBegzszk)
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania
psychologiczne w zakresie psychologii transportu z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 9)
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ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.U.2017r. poz.1260)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu
drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)
ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia
1 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 151)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 6 lipca
2010 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 143)
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 169)
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 619)
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r.w sprawie
uzyskiwania karty rowerowej ( Dz. U. z 2013r. poz. 512)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025, ze zm. dalej: k.c.)
Rozporządzenie 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)

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu, kursu, lub wykonania innej usługi.
6. Niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja
czynności bądź przeprowadzenie szkolenia lub kursu będzie niemożliwa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest
wymogiem wynikającym z podanych w powyższej tabeli aktów prawnych, z wyjątkiem czynności wykonywanych na
podstawie umowy o świadczenie usługi, w takim przypadku stanowi wymóg umowny.
7. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności
wymaganych danym procesem szkolenia lub kursu, lub określonej zakresem umowy zawieranej w związku
wykonywaniem usługi, w celach podatkowych oraz dochodzenia roszczeń, w każdym przypadku nie dłużej niż
6 lat.
8. 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.
9. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10. 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 podlega ograniczeniu stosownie do
uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych.
11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje
będących wynikiem profilowania.
Wobec fakultatywności uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także w przypadku zgłoszenia się przez Państwa do
Administratora z zamiarem zawarcia umowy na wykonanie usługi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Piotrkowie Trybunalskim na Państwa rzecz, podstawę przetwarzania stanowi również zgoda Państwa na przetwarzanie
danych w określonym rozmiarze, zakresie i celu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator zaprzestanie ich
przetwarzania w określonym celu, z wyjątkiem sytuacji, w której wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej oraz gdy dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Informacja w zakresie monitoringu wizyjnego. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim
informuje, iż na terenie obejmującym siedzibę Administratora jest prowadzony monitoring wizyjny, gromadzący dane
w postaci wizerunku osób fizycznych. Wszystkie pomieszczenia oraz budynki objęte zasięgiem monitoringu są oznaczone
znakami graficznymi informującymi o jego stosowaniu. Monitoring obejmuje również obszar placu manewrowego
i parkingu. Nagrania obrazu powstałe w wyniku czynności monitoringu wizyjnego są przechowywane przez Administratora
przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

………………………………………………………………
/ podpis /
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