PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Opole, dnia ...................r.
Nazwisko i imię: ...............................................................................
Data i miejsce urodzenia: .................................................................
PESEL: ..........................................................................................
Adres: …….…………………………………..……………………….….…….
Nr , kategoria i data wydania prawa jazdy
Nr (poz.5) ………………….., Kat.…………, data wyd.(poz.4a) ………..….....
Organ wydający (poz.4c) .....................................................................
Nr telefonu: .....................................................................................

ZGŁOSZENIE
Zgłaszam udział w szkoleniu dotyczącym zmniejszenia liczby punktów
związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego.
Jednocześnie oświadczam, iż na dzień szkolenia nie przekroczyłem 24
punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz nie
uczestniczyłem w ciągu ostatnich 6 miesięcy w szkoleniu zmniejszającym liczbę
punktów karnych.
Koszt uczestnictwa w kwocie 300,zł ureguluję przed rozpoczęciem szkolenia
poprzez wpłatę na konto Santander Bank Polska S.A. nr konta:
06 1500 1575 1215 7001 3703 0000
lub w znajdującej się w budynku WORD kasie Banku Spółdzielczego w Łubnianach
(pobierana jest prowizja w wysokości 5,00 zł) oraz dostarczę odcinek wpłaty do
działu szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia.

……………………………………………..
Podpis uczestnika kursu

Zgłoszenie
Zg oszenie + ksero prawa jazdy należy
nale y przesła
przes ać :
e-mail: szkolenia@word.opole.pl

lub dostarczyć na adres :

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Oleska 127 , 45-233 Opole pok.10
Tel. 77/40 29 206 faks 077/40 29 209
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań /Art.233KK/ potwierdzam prawidłowość
powyższych danych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu z siedzibą w Opolu (45-231),
przy ul. Oleskiej 127

Zgodnie z art. 13 Ust 1 i 2 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu z
siedzibą w Opolu (45-231), przy ul. Oleskiej 127,
informuje, że:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Opolu z siedzibą w Opolu (45-231), przy ul. Oleskiej 127 - dalej
Administrator.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej :
inspektor@kancelaria-odo.pl i dotyczy wyłącznie spraw związanych z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu zawarcia i realizacji umowy.
Administrator nie będzie udostępniać danych innym odbiorcom chyba, że wynikać to będzie
z przepisu prawa lub z zawartej z innymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania
danych na rzecz Administratora.
Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane do momentu ustalenia, dochodzenia lub
przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane przetwarzane są
niezgodnie z prawem.
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
zawarcia i realizacji umowy.

..……………………………………………
Podpis uczestnika kursu

