KARTA ZGŁOSZENIA
NA SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
( prosimy o czytelne i prawidłowe wypełnienie karty)
PESEL:

Data urodzenia (wypełnić w przypadku braku
PESELU):

Nazwisko:

Imię:

Adres
zamieszkania

Ulica:

Nr domu /mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Miejsce urodzenia:

Nr prawa jazdy (pkt 5 w prawie jazdy):

Data wydania prawa jazdy (pkt 4a w prawie jazdy):

Data uzyskania uprawnienia na kat. B (pkt 10 w prawie jazdy):

Kategorie posiadanych uprawnień:

Organ wydający prawo jazdy (pkt 4c prawa jazdy):
Ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w:

Załącznik: dowód uiszczenia opłaty w wysokości 300,00 zł.

Kierowcy wpisanemu do ewidencji po odbyciu szkolenia Komenda Wojewódzka
Policji zmniejsza o 6 najstarszych liczbę punktów karnych (pierwszych zdobytych przez
kierowcę).
Niniejszym oświadczam, że w dniu szkolenia:
1.
2.
3.

Upłynął okres jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
Przed rozpoczęciem szkolenia posiadana przeze mnie liczba punktów karnych nie przekroczyła 24.
Nie uczestniczyłam/em w ostatnich 6 – ciu miesiącach w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego.
…………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………..
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA :
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922.) informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35
-501 Rzeszów.
2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w zbiorze danych osobowych pn. „Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego”.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia,
 wydania zaświadczenia upoważniającego do zmniejszenia liczby punktów,
 wystawienia faktury lub rachunku,
 utrzymania rejestru osób przeszkolonych,
 w celach archiwizacyjnych.
4.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym:

Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017.1260),

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu
drogowego (Dz.U. 2012.488) jest obligatoryjne.
5.
ma Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
6.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych i w związku z tym nie przysługuje prawo do wniesienia pisemnego
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych.
8.
W związku z istnieniem przepisów prawa nakazujących przechowywanie Pani/Pana danych osobowych (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach - t. j. Dz.U. 2016.1506 z późn. zm. i akty wykonawcze do ustawy) prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu nie może zostać w tym zakresie zrealizowane.

