KARTA ZGŁOSZENIA NR ……..
NA KONKURS „NAJLEPSZY INSTRUKTOR NAUKI JAZDY” w 2019 r.
(prosimy o czytelne i prawidłowe wypełnienie karty)

1. Imię i nazwisko:
2. Nr PESEL
3. Nazwa Ośrodka Szkolenia Kierowców:

4. Adres Ośrodka Szkolenia Kierowców:

5. Nr telefonu Ośrodka Szkolenia Kierowców:
6. Nr telefonu*:
7. E – mail*:
*pole niewymagane

Oświadczenie:
Oświadczam, że:
zapoznałam/em się z Regulaminem V edycji Konkursu „Najlepszy Instruktor Nauki Jazdy” w 2019 r. i przyjmuję do
stosowania warunki w nim określone.
Oświadczam, że:
□ wyrażam zgodę, □ nie wyrażam zgody (właściwe zaznaczyć „x”)
na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w karcie zgłoszeniowej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35-501 Rzeszów, jako administratora w celu zorganizowania
i przeprowadzenia konkursu.
Oświadczam, że:
□ wyrażam zgodę, □ nie wyrażam zgody (właściwe zaznaczyć „x”)
na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, dalej zwanego „WORD w Rzeszowie” na bezpłatne
wykorzystanie przez WORD w Rzeszowie lub przez inne osoby działające na jego zlecenie mojego wizerunku, w tym
również z wizerunkami innych osób na materiałach służących do popularyzacji działań WORD w Rzeszowie, z podaniem
imienia i nazwiska, miejsca pracy poprzez rozpowszechnianie:
 na stronie internetowej www.word.rzeszow.pl,
 na portalach internetowych,
 w prasie.
Oświadczam, że:
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie
przenoszenia danych, prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

(miejscowość i data)

(podpis osoby składającej oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie z siedzibą
w Rzeszowie, przy Al. Wyzwolenia 4, 35 – 501 Rzeszów, zwany dalej WORD w Rzeszowie.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: word@word.rzeszow.pl, lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
3. Zgodnie z art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e – mail: iod@word.rzeszow.pl lub tradycyjnie
w formie pisemnej na adres WORD w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35 – 501 Rzeszów.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez
przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody poprzez adres e – mail: word@rzeszow.pl.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86.

6. Pani/Pana dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana.
7. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu pn. „Najlepszy instruktor nauki
jazdy” na podstawie:
 art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów:
 dane w pkt 1-7 w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu,
 wizerunek, w celu popularyzacji działań WORD w Rzeszowie.
8. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 do 5 jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Podanie
danych wskazanych w pkt 6 i 7 jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane:
 upoważnionym pracownikom WORD w Rzeszowie,
 upoważnionym
pracownikom
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego
(w przypadku kontroli),
 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 podmiotom działającym na zlecenie WORD w Rzeszowie
10. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną, wprowadzoną Zarządzeniem
Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
11. Pani/Pana dane będą przetwarzane papierowo i elektronicznie (wizerunek).
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

