
…………………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………………….. 
(imię i Nazwisko) 
 

…………………………………………… 
(Adres zamieszkania) 
 

…………………………………………… 
(Nr PESEL) 
 

………………………………………….. 
(tel. kontaktowy) 

Dyrektor 

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Nowym Sączu 

 

 

WNIOSEK 

o przyspieszenie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy kat 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………….................................................................................................

... 

Prośbę swą motywuję tym, 

iż………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

 

………………………………………. 

(czytelny podpis) 

 

 



Pouczenie 

1. Nieczytelność wniosku powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

2. Zawiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i nowym terminie egzaminu dokonywane jest przez MORD na 

miejscu (w przypadku osób oczekujących) lub telefonicznie. UWAGA: Brak zawiadomienia o pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku w terminie 7 dni od dnia jego złożenia oznacza, iż wniosek został rozpatrzony negatywnie. 

3. Pomimo zasadności wniosku może on zostać rozpatrzony negatywnie ze względu na brak wolnych terminów 

egzaminów.  

 

 

 

            verte 

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 obsługi egzaminu 

 art. 6 ust 1 pkt a  

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat 

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; każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie 

z przepisami RODO. 

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 warunkiem wykonania czynności 

wynikającej z wniosku. 

18) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania.  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul.29 Listopada 10, zgodnie z rozporządzeniem  

o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016. 
 

……………………………………………. 

(czytelny podpis) 
 

 


