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WNIOSEK 
 

O UDZIAŁ W KONKURSIE 
NA NAJLEPSZEGO INSTRUKTORA 

Instrukcja wypełniania w dwóch krokach 

1. WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI 

2. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim 
 

Dane osoby 

 

 

 

 
 

Regulamin konkursu 
 

Konkurs na najlepszego instruktora przeprowadzony zostanie w dniu 16 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 na terenie   

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. Treść regulaminu konkursu dostępna jest w Biurze      

Obsługi WORD w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Ośrodka.   

Konkurs został zorganizowany przez WORD w Bielsku-Białej w ramach obchodów XX-lecia swojej działalności.  

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nr instruktora) dla potrzeb niezbędnych 

do przeprowadzenia i obsługi konkursu na najlepszego instruktora organizowanego przez WORD w Bielsku-Białej.  

Ponadto wyrażam zgodę na publikację moich danych (imię i nazwisko) na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu 

Ośrodka w serwisie Facebook w przypadku zajęcia przeze mnie miejsca pierwszego, drugiego lub trzeciego.               

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a faktu, iż przekazanie moich danych jest dobrowolne, jednak odmowa 

zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie. Jestem także        

świadomy/a faktu, iż zgodę na przetwarzanie danych mogę wycofać w dowolnym czasie.       

 

 

 
 
 

                                                                       ..................................................................................................... 
     PODPIS   

          Nazwisko      

          Imię      

          Nr Instruktora      



 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 
 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119      
z 4 maja 2016 roku), przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, z siedzibą 
przy Al. Armii Krajowej 220A, 43-316 Bielsko-Biała. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu: 33 82 96 730 lub poczty 
elektronicznej: iod@word.bielsko.pl 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i obsługi konkursu organizowanego przez             
Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                
27 kwietnia 2016 roku (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).  

4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zamierza opublikować moje imię i nazwisko na swojej stronie 
internetowej oraz na swoim profilu w serwisie Facebook w przypadku zajęcia przeze mnie miejsca pierwszego,       
drugiego lub trzeciego. Poza tym Administrator nie zamierza nikomu przekazywać moich danych osobowych poza 
przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia  wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do   
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane do 30 czerwca 2018 roku. Po tym czasie zostaną          
zniszczone.  

7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia                  
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy  
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania moich danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 
 
 


