
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy 

o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 

prawach z tym związanych. 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Białej Podlaskiej ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo 

skontaktować      w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@wordbp.pl lub w formie 

pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Białej Podlaskiej ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska 

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane: 

1. w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń i kursów, na podstawie nałożonego na 

Administratora obowiązku wynikającego z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 r. poz. 1990 ze zm.), dalej: Prawo o ruchu drogowym 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

2. w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia 

diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzenia 

badań technicznych pojazdów, o którym mowa w ustawie  Prawo o ruchu drogowym oraz 

innych przepisach szczególnych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit e RODO) lub 

organizacji szkolenia lub kursu na podstawie umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO), 

3. w celu dokonania stosownych rozliczeń związanych z uczestnictwem w szkoleniu (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO), 

4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 

interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 

(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami będącego 

realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. w sytuacji postępowania sądowego 

lub postępowania administracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej 

wypowiedzeniu/unieważnieniu/zakończeniu: 

1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy, tj. przez okres 3 lub 6 

lat [art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz.U. z 2019 r.,1145 

ze zm. poz.)],  

2. przez okres przewidziany wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie  

z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane: 

1. upoważnionym pracownikom WORD w Białej Podlaskiej, 

mailto:iod@wordbp.pl


2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie (w przypadku kontroli), 

3. podmiotom zgłaszającym osoby fizyczne na kursy/szkolenia, 

4. podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące 

płatności, kancelaria prawnicza. 

5. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, 

policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, itp.). 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody: przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała 

Podlaska.  Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

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 i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

………………………….     …………………………. 

Miejscowość, Data                                    Podpis  

        

                                                                              

 


