Załącznik nr 2 do Regulaminu Regulamin korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz
z pojazdów ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na
prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E
Miejscowość: ………………………………

……………………………………….
(pieczęć ośrodka szkolenia kierowców )

OŚWIADCZENIE
Stosownie do treści art. 53 a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U.
z 2019 poz. 341 z póz. zm.), oświadczam, że wyrażam zgodę na udział pojazdu Ośrodka szkolenia kierowców
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( marka i numer rejestracyjny pojazdu )
w części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uprawnień kategorii ……................ prawa jazdy
wyznaczonego na dzień ……………. ……… godz………………………………. dla niżej wymienionej osoby :
……………………………………………….…….
( imię i nazwisko osoby egzaminowanej)

……………………………………..
(data urodzenia- PESEL)

wpisanej w ewidencji osób szkolonych ośrodka szkolenia kierowców pod poz……………………………
Jednocześnie oświadczam, że :
1.

Znana jest mi treść i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu z pojazdów ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania na prawo
jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E.

2.

Znane mi są przepisy ustawy o kierujących pojazdami określające zasady udostępniania pojazdu przez Ośrodek
szkolenia kierowców do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego.

3.

Udostępniony przez Ośrodek szkolenia kierowców pojazd spełnia prawem przewidziane wymogi do
przeprowadzania egzaminów zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.

4.

Pojazd posiada dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki na ubezpieczenie (OC) oraz ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (NNW).

5.

MORD nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach, w mieniu lub w pojeździe Ośrodka szkolenia
kierowców, na którym przeprowadzany jest egzamin, powstałe z winy osoby egzaminowanej lub z winy
nieumyślnej egzaminatora, a Ośrodek szkolenia kierowców nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w
stosunku do MORD lub jego pracowników.

6.

Zgodnie z art. 53 ust. 4a ustawy o kierujących pojazdami – Ośrodek szkolenia kierowców, którego jestem
kierownikiem prowadził szkolenie w/w osoby.

7.

Pojazd, o którym mowa powyżej jest pojazdem będącym w dyspozycji Ośrodka szkolenia kierowców, którego
jestem kierownikiem.

8.

Ośrodek szkolenia kierowców będący w posiadaniu zapisu z przebiegu praktycznej części egzaminu
państwowego przeprowadzanego pojazdem Ośrodka, nie może rozpowszechniać tego zapisu.

…………………………………………
(podpis i pieczęć kierownika o ośrodka szkolenia kierowców)
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Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) , zwanym dalej „rozporządzeniem
RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym
Sączu 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 umożliwienia przeprowadzenia praktycznej części
egzaminu państwowego na prawo jazdy pojazdem ośrodka szkolenia kierowców na podstawie przepisu
art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO.
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
rozporządzenia RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania czynności wynikającej
z wniosku,
18) Pani/Pana dane
w formie profilowania.

nie

będą

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany

w

tym

również

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)
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