
 
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 15/2020 z dnia 30.06.2020 r. 

  

 ……..…………………… 

Data 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

Nazwisko, imię, PESEL  

OŚWIADCZENIE 

 Ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że:  

➢ wyrażam zgodę na pomiar mojej temperatury ciała przed rozpoczęciem egzaminu (kursu, szkolenia) i zaniechanie jego               
zdawania (uczestnictwa) w razie stwierdzenia temperatury równej lub przekraczającej 37,5°C (pomiar nie będzie w żaden               
sposób utrwalany), 

➢ nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie (kursie, szkoleniu), 
➢ zobowiązuję się przez cały czas oczekiwania na egzamin (kurs, szkolenie) oraz egzaminu (kursu, szkolenia) pozostawać w                

maseczce zakrywającej nos i usta oraz rękawiczkach, a przed rozpoczęciem egzaminu dokonać dezynfekcji rąk płynem               
dezynfekującym, 

➢ w okresie ostatnich 14 dni nie miałam(em) kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem Sars CoV-2, 
➢ w okresie ostatnich 14 dni nie miałam(em) kontaktu z osobą, która wróciła z kraju lub z rejonu transmisji koronawirusa, oraz                    

sam(a) nie wróciłem(łam) do Polski z rejonu transmisji koronawirusa Sars CoV-2 (lista krajów publikowana na stronie                
www.gis.gov.pl), 

➢ w okresie ostatnich 14 dni nie podlegałam(łem) obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w związku z kontaktem z osobami                 
zarażonymi koronawirusem Sars CoV-2 lub chorymi na COVID-19, 

➢ jestem świadoma(y) sytuacji epidemiologicznej i pomimo tego wnoszę o przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo              
jazdy (kursu, szkolenia). 

 
Oświadczam, że: 
 

⃞ * Akceptuję przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, Wojewódzki Ośrodek Ruchu             
Drogowego w Kielcach ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób               
realizujących czynności związane z organizacją, przeprowadzeniem egzaminów, kursów i szkoleń zgodnie z obowiązującymi             
przepisami, wypełnianiem innych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, archiwizacji. Podanie danych jest             
dobrowolne, lecz niezbędne w powyższych celach. 

 
Informacja o ochronie danych osobowych na odwrocie (str. 2) 

 

* - informacje i zgody niezbędne  

 
 
 
 
 

 
(czytelny podpis)   
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Informacja o ochronie danych osobowych 
 
Administrator danych osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach ul.Domaszowska 141B 
25-420 Kielce 
Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce 
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną w usłudze EPUAP 
c) telefonicznie: 41 369 13 45 
d) Faksem: 41 343 16 04 

Inspektor ochrony danych. 
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: 
IOD@word.kielce.pl 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu  

1. wypełnianie obowiązku prawnego - organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami  
2. wypełnianie innych obowiązków prawnych wynikających z przepisów, 
3. archiwizacji 

Podstawy prawne: 
Podstawa prawna przetwarzania 

1. Art. 6, ust 1, lit. c RODO – na podstawie przepisów prawa, w szczególności:  
a. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) 

2. Art.6, ust 1, lit. a RODO – na podstawie zgody osoby. 
3. Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

Odbiorcy danych osobowych. 
Uprawnione organy administracji publicznej, zgodnie z powołanymi podstawami przetwarzania.  
Okres przechowywania danych. 
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Dane mogą być przetwarzane 
przez okres: 

1. wynikający z przepisów prawa obligujących do przetwarzania przez określony czas 
2. na jaki została udzielona zgoda 

Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa)  
Informacja o wymogu podania danych.  
Podanie przez Państwa danych osobowych w niniejszym formularzu jest obowiązkiem wynikającym z powołanych podstaw              
przetwarzania i jest niezbędne do organizacji i przeprowadzania egzaminów, kursów i szkoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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