KARTA ZGŁOSZENIA

na szkolenie dla nauczycieli na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 1 ustawy o kierujących
pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 30 poz. 1515 z późn. zm.)

1. Nazwisko i imię :…………………………………………………………………………………..
2. Numer PESEL :

3. Miejsce zamieszkania *
…………………………………………………………………………….
4. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………
5. Adres szkoły ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
6. Telefon kontaktowy …………………………………………..
………………………………………………….
(data i podpis uczestnika)
* nie jest wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zleceniobiorcę
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)
Zleceniobiorca poinformował Zleceniodawcę , że:
1.

2.

3.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Opolu z siedzibą w Opolu (45-233), 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.

4.

5.
6.

1.

2.

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

