
Klauzula informacyjna 

dla uczestników kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej            

i przeciwdziałania narkomanii (online). 

 
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, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, na podstawie 

udzielonej zgody; 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z m.in.             z ustawą z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.                         o kierujących pojazdami, ustawą z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach: 

 - udziału w kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 

(online), 
- prowadzenia z Panią/Panem komunikacji dotyczącej szkolenia, 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 

- udziału w ewentualnym postępowaniu skargowym, 

- prowadzenia prac statystycznych związanych z przeprowadzonym szkoleniem. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: 

-upoważnieni pracownicy Ośrodka,  

-upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Ośrodkiem, w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji 

celów, 

-uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Wydział Komunikacji, Sądy, Organ 

Nadzorczy). 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa oraz zgodnie  

z terminami wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującym w Ośrodku. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia (chyba, że Pani/Pana dane będą 

konieczne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, sprostowania swoich danych 

osobowych. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania 

swoich danych ze względu na szczególną sytuację. 

9. 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. 

10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), 

w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych 

w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym udział w szkoleniu. 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej; 

2.  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych: adres email, nr telefonu, adres 
do  wysłania zaświadczenia z kursu,   w celu udziału kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej  i przeciwdziałania narkomanii (online). 

 

 

 

*właściwe podkreślić          ……………………………………. 

             podpis osoby składającej wniosek 
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