Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o przyspieszenie
terminu egzaminu państwowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia
27
kwietnia 2016 r. informuję, że:
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul.
Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk, zwany dalej „PORD”. Z administratorem można się kontaktować poprzez adres
email: pord@pord.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora PORD
inspektorem ochrony danych pod adresem: CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-617 Poznań bądź za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@pord.pl.
Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
✓ przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy w PORD na podstawie:
• art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na mocy niżej
wymienionych aktów prawnych:
− ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341);
− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.
z
2019 r. poz. 1206);
− rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w
sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia
związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014 r. poz. 974);
• art. 9 ust. 2 lit. g RODO w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia, zawartych w badaniach lekarskich i
psychologicznych, tj. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do ze względów związanych z ważnym
interesem publicznym, na podstawie przepisów Unii lub prawa państwa członkowskiego, na mocy niżej
wymienionych aktów prawnych:
− ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341);
− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.
z
2019 r. poz. 1206);
− rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w
sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia
związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014 r. poz. 974);
✓ przyspieszenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy z przyczyn losowych, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, gdzie Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Gdańsku może podjąć decyzję w przedmiocie przyspieszenia terminu egzaminu państwowego
na prawo jazdy, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206);
• art. 9 ust. 2 lit a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentacji załączonej do
wniosku;
✓ archiwizacji dokumentacji, na podstawie:
• art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na mocy niżej
wymienionych aktów prawnych:
− ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553);
− ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351)
✓ kontaktu telefonicznego lub droga elektroniczną (e-mail), na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, gdzie kontakt z Panią/Panem jest niezbędny
do obsługi całego procesu organizacji i przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Odbiorcy danych osobowych lub kategoria odbiorców
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które świadczą usługi na rzecz PORD, na podstawie
wiążących umów, związane z dostępem do danych osobowych. Są to:
• Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,
• Handlosfera.pl sp. z o. o., Gutkowo 79a, 11-041 Olsztyn, podmiot świadczący usługi w zakresie rezerwacji
terminu jazdy próbnej,
• Dotpay sp. z o. o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, podmiot świadczący usługi płatności on-line za jazdy
próbne,
• Abell Iwona Kwidzińska, ul. M. Pelczara 14/2, 80-175 Gdańsk, podmiot świadczący usługi polegające na stałej
opiece serwisowej nad systemem informatycznym,
• Akta Archiwa sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 609, 80-337 Gdańsk, podmiot świadczący usługi w zakresie
niszczenia udokumentowanych informacji,
• Rochowicz & Trzeciak Adwokaci Spółka Partnerska, ul. Świętojańska 45/18, 81-391 Gdynia, podmiot
świadczący usługi polegające na obsłudze prawnej PORD.
Informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa i okres ten uzależniony jest od
rodzaju dokumentu. I tak:
• plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin – przez okres jednego miesiąca;
• protokoły egzaminacyjne (w przypadku kiedy protokoły są w postaci papierowej po upływie roku są zszywane
w książkę – opatrzone w podpis i pieczątkę Dyrektora PORD, jak również adnotację o liczbie stron i
protokołów na ostatniej stronie) – przez okres 5 lat, a później są archiwizowane przez okres zgodny z
przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
• pozostałe dokumenty, w tym wniosek o przyspieszenie terminu egzaminu wraz z załącznikami przez okres
niezbędny do wzajemnych kontaktów, a następnie przez okres wskazany w rejestrze udokumentowanych
informacji wewnętrznych (w przypadku wniosku o przyspieszenie terminu egzaminu przez okres 30 dni).
Jednocześnie PORD zobligowany jest do przesłania właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie
informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego przez aktualizację profilu kandydata na
kierowcę w centralnej ewidencji kierowców. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu państwowego PORD
zwalnia profil kandydata na kierowcę w terminie 3 dni od dnia, w którym osobie egzaminowanej upłynął okres jednego
roku od dnia przystąpienia przez nią do egzaminu państwowego.
Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo żądania:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• usunięcia danych osobowych,
• przeniesienia swoich danych do innego administratora.
Odrębnie posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). W ramach tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji
oraz wskazać jakie działanie Pani/Pan uznaje za naruszające prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio
do organu nadzoru.
Informacja o wymogu podania danych
• Podanie danych osobowych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego jest obligatoryjne. Podanie danych kontaktowych jest konieczne z uwagi na
sprawną obsługę całego procesu organizacji i przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo
jazdy.
• Podanie danych osobowych szczególnych kategorii (tzw. danych wrażliwych) jest dobrowolne i może
nastąpić na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie szczególnych
kategorii danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak PORD może uwzględnić złożony
wniosek tylko w przypadku uprawdopodobnienia przyczyny losowej, uzasadniającej przyspieszenie terminu
egzaminu państwowego. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać swoją zgodę, w tym zażądać, aby PORD
już nie przetwarzał danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach do wniosku, pisząc mail na
adres pord@pord.pl lub listownie na adres Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa
19/21, 80-067 Gdańsk. Proszę pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 RODO: Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

