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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

NA SZKOLENIE Z ZAKRESU RUCHU DROGOWEGO 
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 ADNOTACJE WORD 
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Instrukcja wypełniania w dwóch krokach 

1. WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI 

2. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim 
 

Dane osoby 

 

 

 

 
 

Dane dotyczące szkoły 
 

Nazwa szkoły …………………………………………………………….………………………………………………………………. 

Adres szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Powiat …………………………………………………………… Gmina ……………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail szkoły …………………………………………………………………………………………………………………... 
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     DATA I PODPIS NAUCZYCIELA   
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     DATA I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY KIERUJĄCEGO NA SZKOLENIE   

          Nazwisko      

          Imię      

          PESEL      



 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH  
 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
 

W związku z zapisem na szkolenie/kurs i koniecznością późniejszego przeprowadzenia szkolenia/kursu Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220A zamierza przetwarzać Pani/Pana dane 
osobowe. W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku), informuje że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą przy Al. Armii 
Krajowej 220A, 43-316 Bielsko-Biała, tel.: 33 829 67 00, e-mail: sekretariat@word.bielsko.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu: 33 829 67 30, poczty                  
elektronicznej: iod@word.bielsko.pl lub osobiście. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i obsługi szkolenia/kursu organizowanego 
przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia              
27 kwietnia 2016 roku.  

4. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotowi, któremu powierzył przeprowadzenie szkolenia 
/kursu lub wykładowcy prowadzącemu szkolenie/kurs.  
Poza tym Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy          
zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych,         
w celu zapobiegania przestępczości oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Ponadto Administrator 
może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom zewnętrznym wspierającym go w wypełnianiu ciążącego na 
nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, 
audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.  

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji i obsługi szkolenia/kursu, a także po jego          
zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności obowiązek archiwizacji dokumentacji), jak również 
przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub 
obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia                  
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Możliwość 
skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych            
określonych w przepisach prawa. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż         
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak 
możliwości uczestnictwa w szkoleniu lub kursie. 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,             

stosownie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 
 
 


