
 

 

 

 

 

Wniosek o realizację prawa: 

 

 dostępu do danych oraz uzyskania informacji (na podstawie art. 15 RODO) 

 do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO) 

…………………………………………………………………………………………….. 

(jeśli dotyczy proszę podać prawidłowe dane) 

 do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)  

(na podstawie art. 17 RODO) 

 do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO) 

 do przenoszenia danych do innego Administratora (na podstawie  art. 20 RODO) 

 do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art.21 RODO) 

 do uzyskania kopii danych (na podstawie art. 15 RODO) 

…………………………………………………………………………………………….. 

(jeśli dotyczy proszę podać format zapisania danych elektronicznych lub format tradycyjnych) 

 

1. Wniosek do:  

DYREKTOR WORD W SUWAŁKACH 

2. Wnioskodawca:  

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych (jeśli dotyczy):   

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Zakres żądanych informacji ze zbioru:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

….…………………………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy)  

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

- dotycząca osób realizujących wniosek  

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 będą w celu realizacji złożonego wniosku - 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 15, art., 16, art. 17, art. 18, art. 

20, art. 21. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmiotu 

uprawnione z mocy praw.  

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim 

dane są przetwarzane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie 

Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w WORD Suwałki. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych.  

7. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku. Odmowa podania 

danych osobowych uniemożliwia realizację wniosku.  

9. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania.  

 

 


