WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE
NAUCZYCIELA NA SPECJALISTYCZNE
PRZESZKOLENIE Z ZAKRESU RUCHU
DROGOWEGO

F-10.CTJ-OS.4114
edycja 9

Lublin, dnia __.___.20___r.
WORD Lublin
ul. Hutnicza 3
20 – 218 Lublin
Proszę o zakwalifikowanie mnie na szkolenie nauczycieli sprawdzających niezbędne umiejętności
osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, organizowanego na podstawie art. 117 ust.1
pkt. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w zw. z art. 65 ust1 pkt 1
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
1 . Imię (imiona) i nazwisko..........................................................................................................
2 . Nr PESEL ……………………a w przypadku braku tego numeru – rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość ………………………………………………………………………………...

3 . Nazwa i adres szkoły………...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Termin szkolenia ……………………………………………………………………
5. Telefon/adres e-mail lub adres korespondencyjny (do kontaktu)……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej RODO, informuję:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie,
20 – 218 Lublin, ul. Hutnicza 3;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych* - iod@word.lublin.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO - w celu
umożliwienia udziału w kursie doskonalącym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
1
drogowym (art. 117 ust.1 pkt. 6 lit. a) i art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw.
z art. 91c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela jest obligatoryjne.

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

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

( podpis nauczyciela)

(akceptacja dyrektora szkoły)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
ul. Hutnicza 3

20-218 Lublin
www.word.lublin.pl

