
KARTA ZGŁOSZEN|A NA SZKOLEN|E
W ZAKRES|E KIEROWANIA RUCHEM DROGOVVYM

nr telefonu ucże§tnika szkolenia i/lub pracodawcy*: .....,....,....,..,

* dane dobrowolne, podanie tych danych jest jednocześnie wyrazeniem zgody na ich pzetwaęanie w celach informacyjno-

szkoleniowych dotyczących pzedmiotowego szkolenia zgodnie z ań,6 ust,1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych zdnia27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że:

1) deklaruję swój udział w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym, które odbędzie się w WORD w Łodzi
w terminie ..,.......,..;

2) zobowiąuję się do dokonania zapłaty za kurs w kwocie , najpoźniej w dniu rozpoczęcia
kursu oraz do niezwłocznego okazania dowodu wpłaty organizatorowi kursu (-);

3) jestem w pełni świadom odpowiedzialności kamej w pzypadku składania fałszywych Ńwiadczeń;

Zgodnie z ań. ,l3 ogólnego rozpoządzenia o ochronie danyń osobowych z dnia27 lwietnia 2016 r. (Dz. Uz, UE L 119 z 0.4,05,20'16) informujemy, iż:

1. Administratorem PaniiPana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowąo wŁodzi z siedżbą91-729 Łódź, ul. Smutna 28, e-mail:

info@word.lodz.pl
W sprawach zwiąanych z Pani/Pana danymi prmzę kontaKować się z lnspeKorem Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl
PaniiPana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizaĄi usługi szkoleniowej na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozpoządzenia
oońronie danyń osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy prawo o ruchu drogowym, rozpoządzenia wsprawie kierowania ruchem

drogowym.
Odbiorcami PaniiPana danych osobowych będąwyłącmie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowyń na podstawie pzepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe pzechowywane będąw czasie określonym pzepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
Pani/Pana dane osobowe nie podlegajązautomaĘowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia pzetwazania, prawo do przenoszenia
danych, wniesienia spzeciwu wobec dalsząo pzetwazania, a w pzypadku wyrażenia zgody na pzetwazanie danych do jej wycofania.

Skozystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na pzetwazanie, l{óre miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Pzysługuje Paniiu prawo vmiesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych.

fl Jestem stałym klientem WORD wŁodzi i posiadam zniżkę w rłrysokości 57o lub korrystam z innych promocji.

Łodź, dnia
(podpis)

(-) nie doĘuy osób skierowanych na klrs pnez Powiatowy Uaąd Pncy lń praadawcy na pod§uie odrębnych umów luh zleceń
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