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FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.
NAZWISKO*
IMIĘ*
PESEL*

KATEGORIA*

E-MAIL
TELEFON

DANE INSTRUKTORA
NAZWISKO*
IMIĘ*
NUMER EWIDENCYJNY INSTRUKTORA*
NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU
*pola wymagane – podanie danych jest obowiązkowe
pola niewymagane – podanie danych jest dobrowolne

Oświadczam że:
 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody** na przetwarzanie moich danych
osobowych (e-mail, nr telefonu) przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku,
ul. Równa 19/21, 81 – 067 Gdańsk, jako administratora, w celu kontaktu telefonicznego lub
sms-owego, pocztą elektroniczną.
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.

........................
(miejscowość i data)
**

............................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

właściwe zaznaczyć

Odpowiedzialność za nadzór i przechowywanie, miejsce oraz czas przechowywania zostały
określone w Procedurze nadzoru nad udokumentowaną informacją.
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk, tel.: 58 300 15 00,
fax: 58 300 15 29, e-mail: pord@pord.pl
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych, pisemnie na adres: ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk
lub tel.: 58 300 15 43 lub fax: 58 300 15 14 lub e-mail iodo@pord.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 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
oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
w celu kontaktu pocztą elektroniczną, telefonicznego, sms-owego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu jakim jest odbycie
jazdy próbnej na placu manewrowym.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, 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 na adres pord@pord.pl.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać pisemnie, na adres: 80-067 Gdańsk,
ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk lub e-mail: pord@pord.pl.

Odpowiedzialność za nadzór i przechowywanie, miejsce oraz czas przechowywania zostały
określone w Procedurze nadzoru nad udokumentowaną informacją.

