Załącznik nr 1
do Regulaminu wewnętrznego szkoleń

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE / KURS
1. Dane osobowe:
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
Miejsce urodzenia
2. Adres zamieszkania
Ulica
Kod pocztowy

Nr

Lok.

Poczta

Miejscowość
Województwo
Numer telefonu

3. Prawo jazdy:*
Numer prawa jazdy...................................organ wydający............................................................
data wydania............................................kategorie.........................................................................
4. Deklaracja
Deklaruję uczestnictwo w szkoleniu/kursie (właściwe zakreślić):
 na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i
przeciwdziałania narkomanii, jednocześnie informuję że zapoznałem/łam się z
regulaminem szkolenia;
 dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, jednocześnie informuję,
że zapoznałem/łam się z regulaminem szkoleń oraz jestem w pełni świadomy/a
odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych zeznań;
 z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem
drogowym, jednocześnie informuję, że zapoznałem/łam się z regulaminem szkolenia
oraz z art. 6 ust 1 ustawy o prawie ruchu drogowym oraz rozporządzeniem w sprawie
kierowania ruchem drogowym §2 ust1;
 na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów / instruktorów nauki
jazdy, jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z art. 33 ustawy o kierujących
pojazdami i spełniam wszystkie wymogi w/w ustawy oraz jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń, jednocześnie
informuję o zapoznaniu się z regulaminem szkoleń;
 na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów / egzaminatorów osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, jednocześnie
oświadczam, że zapoznałem/łam się z art. 58 ustawy o kierujących pojazdami i
spełniam wszystkie wymogi w/w ustawy oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności
karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń, jednocześnie informuję o
zapoznaniu się z regulaminem szkoleń;
 dla kierowców wykonujących przewóz drogowy taksówką, jednocześnie jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1
k.k.) oraz poświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem szkolenia w
szczególności wymogiem dotyczącym obecności na wszystkich zajęciach;
 dla kierowców wykonujących transport drogowy, jednocześnie jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 k.k.) oraz
poświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem szkolenia w szczególności
wymogiem dotyczącym obecności na wszystkich zajęciach.

5. Klauzula zgody oraz klauzula informacyjna
Zgoda:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w
szkoleniu/kursie organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie.
Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w
Częstochowie przy ul. Hallera 1,tel. 034 36-16-009
mail: sekretariat@word.czest.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@word.czest.pl
II. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator na podstawie:
 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawa o ruchu drogowym, (dot. Kursu dla Kierowców naruszających
przepisy Ruchu Drogowego, Kursu w zakresie Kierowania Ruchem)
 Ustawy z dnia 5 stycznie 2011 r. o kierujących pojazdami, (dot. Kursu Reedukacyjnego)
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. 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 (dot. kursu
kwalifikacyjnego dla egzaminatorów)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy (dot. Szkolenia okresowego dla Kierowców wykonujących Transport
Drogowy)
 Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 04 marca 2016r. w sprawie osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (dot. kursu dla kandydatów na
instruktorów i Instruktorów)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r (dot. Kursu Reedukacyjnego)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 lipca 2010r (dot. Kursu w zakresie
Kierowania Ruchem)
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (dot. Szkolenia okresowego dla Kierowców
wykonujących Transport Drogowy)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z
kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (dot. Kursu dla Kierowców naruszających przepisy
ruchu drogowego)
przetwarza dane osobowe w procesie niezbędnym do przebycia szkolenie/kursu.
III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a. do momentu wycofania zgody, a w przypadku jeżeli przepisy prawa nakazują przetrzymywania danych, to
b. w związku z wyżej wymienionymi przepisami prawa przez okres przechowywania wymagany odpowiednio do
wybranego szkolenia/kursu..
IV. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane w pkt. I.
V. WYCOFANIE ZGODY
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Prawo wycofania zgody można zrealizować poprzez
wysłanie maila lub stosownego wniosku na kanały kontaktu podane w pkt. I.
VI. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych w zakresie określonym ww. przepisami jest konieczne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.
VII. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (możliwe podmioty przetwarzające)
Kancelaria prawna, firmy ubezpieczające, podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów
prawa.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w szkoleniu/kursie
organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, zgodnie z wymaganiami art.6
ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016)
6. Załączniki:

- Dowód wpłaty w wysokości określonej w Regulaminie szkoleń
- Kserokopie skierowania na kurs reedukacyjny (w przypadku kursu reedukacyjnego)
..........................................................................................................
miejscowość, data i czytelny podpis

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
*) dotyczy kursu/szkoleń dot. przewozów drogowych, transportu drogowego, kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
instruktorów, egzaminatorów

Załącznik nr 2
do Regulaminu wewnętrznego szkoleń

Załącznik do karty zgłoszenia na kurs z zakresu wykonywania niektórych
czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym
1. Dane osobowe
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
2. Zakres uprawnień do kierowania ruchem drogowym
 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - art. 6 ust. 1
 pkt. 4 - pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
 pkt. 5 - osoba działająca w imieniu zarządcy drogi, na zlecenie lub za zgodą zarządcy
drogi,
 pkt. 6 - osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 pkt. 7 - kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych
z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 pkt. 7a - ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem
akcji ratowniczej,
 pkt. 8 - strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku,
 pkt. 12 - pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem pojazdu
ponadnormatywnego,
 Rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym - § 2 ust. 1
 pkt. 1 - osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji,
pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy,
 pkt. 1a - osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki
rowerami – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia jej bezpieczneg przejazdu,
 pkt. 2 - strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 pkt. 4 - pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej,
 pkt. 6 - członek zespołu ratownictwa medycznego,
3. Dane do rachunku
Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP

..........................................................
Podpis

