KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KURSIE REEDUKACYJNYM
W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Deklaruję uczestnictwo w kursie zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 627 z późn. zm.)
Nazwisko i imię:

Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL:
Adres zameldowania:
kod pocztowy

-

Miejscowość

Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

Adres korespondencyjny:
kod pocztowy

-

Miejscowość

Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

Numer prawa jazdy

/

/

Organ wydający

Organ kierujący na kurs

Nr telefonu
Możliwość wykonania badań psychologicznych w kwocie 150 zł: TAK
* Niepotrzebne skreślić

/

NIE ) *

Warunki uczestnictwa:
1) Podstawą wzięcia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, uiszczenie
opłaty i przedłożenia najpóźniej w dniu kursu ostatecznej decyzji administracyjnej
o skierowaniu ze Starostwa.
2) Płatność za kurs należy wnieść na co najmniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć
w kwocie 400 zł na rachunek:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy
Sącz; Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 0010 6568 8947.
3) Rezygnacja z kursu na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kursu bądź w trakcie jego
trwania nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty.
4) Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania
zaświadczenia o odbyciu kursu.
5) Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, że osoba skierowana na kurs reedukacyjny
jest obowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o
skierowaniu.
6) Niniejszy kurs realizuje na własny koszt i własne ryzyko.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
ul.29 Listopada 10,zgodnie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączy ul.29
Listopada 10;
2) Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego jest Zbigniew Hudziak tel.18 44 90 880, mail:
iod@mord.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia/kursu na podstawie art.
6 ust 1 pkt a i c
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat.
5) 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 zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 2016/679;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie
psychologii transportu (Dz. U z 2013 r. poz. 9 z późn. zm )
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Miejscowość i data
………………………………………

Podpis osoby zgłaszającej się na kurs
…………………………………………

