Załącznik nr 1
do umowy ramowej

Klauzula informacyjna – załącznik do umowy ramowej udostępniania placu manewrowego
WORD w Rzeszowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane „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. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
word@word.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Pani/Pana dane pozyskiwane są:
 bezpośrednio od Pani/Pana,
6. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu:
a) przeprowadzenia jazdy próbnej zgodnie z Regulaminem udostępniania placu
manewrowego WORD w Rzeszowie w celu przeprowadzania jazd próbnych dla osób
zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
b) wystawienia faktury tj. spełnienia wymogów określonych przepisami prawa, na podstawie:
 art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze:
 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2020.106, z późn.
zm.).
c) w celu i zakresie niezbędnym do likwidacji szkody na podstawie:
 art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze:

 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j.Dz.U.2019.2214,
z późn.zm.).
 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.Dz.U.
2020.895, z późn. zm.).
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia
przez niego roszczeń.
d) archiwizacji dokumentacji, na podstawie:
 art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze:
 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j.Dz.U.2020.164).
e) w celach kontaktowych:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej umowy.
7. Podanie danych osobowych wymaganych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a ich
niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia jazdy próbnej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane:
 upoważnionym pracownikom WORD w Rzeszowie,
 podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (np. Policja,
Prokuratura, Urząd Skarbowy, itp.),
 podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością WORD w Rzeszowie
– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Pani/Pana dane przechowywane będą nie dłużej niż przewidują to przepisy sektorowe i przepisy archiwalne – ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcja Kancelaryjna,
wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie,
uzgodniona z Archiwum Państwowym.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie papierowej.
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
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(miejscowość i data)

.................................................................

(podpis osoby składającej oświadczenie)

