
Załącznik do Zarządzenie Nr 28/2020   

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka  

Ruchu Drogowego w Suwałkach 
z dnia 22.09.2020 r. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach 

ANKIETA WSTĘPNA KWALIFIKACJI  

Nazwisko i imię …………………………………………………………………… 

Data i godzina egzaminu państwowego na prawo jazdy: ……………………… 

Nr telefonu do kontaktu ………………………………………………………….. 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a)Pan(i)/dziecko/podopieczny/któryś   

z domowników za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów jest 

publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl). 

TAK NIE 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą , u której 

potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

TAK NIE 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała 

w rejonach transmisji koronawirusa ?(lista krajów jest publikowana codziennie na 

stronie www.gis.gov.pl). 

TAK NIE 

4. Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub któryś z Państwa domowników jest obecnie 

objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)? 

TAK NIE 

5. Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji      

(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

TAK NIE 

6. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały u Pana(i) 

w/w objawy lub u kogoś z domowników? 

TAK NIE 

 

Data………………………………..  Czytelny podpis…………………………………..……... 

OŚWIADCZENIE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W EGZAMINIE PAŃSTWOWYM 

NA PRAWO JAZDY 

 Oświadczam, że jestem świadomy(a) sytuacji epidemiologicznej i możliwości 

zakażenia wirusem SARS CoV-2. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dla 

kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo 

jazdy na czas trwania stanu epidemicznego związanego z epidemią COVID-19. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie powyższych danych osobowych  

w celu zakwalifikowania do udziału w egzaminie państwowym na prawo jazdy. Wnoszę  

o udział w egzaminie organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Suwałkach. 

 

 

Data………………………   Czytelny podpis ……………………………………………… 

*właściwe podkreślić 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców  

przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy na czas trwania stanu 

epidemicznego związanego z epidemią COVID-19 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.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 (Dz. Urz. UE L 

119, s.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Suwałkach, ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem 

korespondencyjnym podanym w pkt 1 lub za pomocą adresu e-mail: iod@word.suwalki.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit 

a, zgodnie z których treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się 

wirusa COVID-19 podczas procesu egzaminowania oraz są podstawą do dopuszczenia 

uczestnika do egzaminu państwowego na prawo jazdy. 

5. Kategoria danych osobowych: dane dotyczące stanu zdrowia i miejsc przebywania. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu odwołania stanu epidemii + 21 dni. 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania - 

w granicach określonych w przepisach prawa. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

11. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych będzie 

skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. 

 

 

 

mailto:iod@word.suwalki.pl

