…...………………………..
(miejscowość, data)

KARTA ZGŁOSZENIA
na warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów
1.

Nazwisko i imię:…………………………………………………………………………………………..

2. Nr PESEL/ seria, nr i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie mają nadanego nr
PESEL:………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….................................
3.

Miejsce zamieszkania:………………………………………………………………………....................

4. Nr instruktora w ewidencji:……………………………………………………………………………….
5. Zakres posiadanych uprawnień do szkolenia kandydatów na kierowców:
……………………………………………………………………………………………………………..
6.

Nr legitymacji instruktora:……………………………………………………………………………….

7.

Nr telefonu:……………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu w celach kontaktowych, dotyczących
zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów.

……………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis)

Dane do faktury
Nazwa lub imię i nazwisko płatnika: ….…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………..
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku i mieszkania)

………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
• Dowód uiszczenia opłaty za warsztaty
Do wglądu:
• Legitymacja instruktora nauki jazdy
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. „Trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów,
 utrzymania rejestru osób szkolonych i dziennika lekcyjnego warsztatów,
 wydania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów/wykładowców,
 wystawienia faktury lub rachunku,
 w celach archiwizacyjnych.
4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym:
 Ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz.U. 2017.978)
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 02.03.2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016.280).
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.10.2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów
i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
(Dz. U. 2016.1791) jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne.
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 14.07.1983 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.

