
Załącznik nr 7 
do Regulaminu udostępniania placu manewrowego  

przez WORD w Przemyślu dla pojazdów OSK 

                                         
 

 

INFORMACJE-OŚWIADCZENIA OSK 
(wypełnia OSK) 

I. Oświadczenia/ informacje księgowe: 

1. Oświadczam, że prawidłowymi danymi do wystawiania faktur za 
udostępnianie placu manewrowego WORD w Przemyślu są, zgodnie z 
dokumentem rejestrowym (KRS/CEiDG): 

1. Nazwa: 

 

2. Adres: 
 

 

3. Adres do doręczeń email: 

 

 

4. NIP: 

 

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem VAT czynnym/zwolnionym. 
** 

3. Zobowiązanie OSK: 

1) W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. l i/lub 2, mających 
wpływ na realizację niniejszej umowy, zobowiązuję/-emy się do 
niezwłocznego pisemnego poinformowania WORD o tych zmianach. 

2) Ponadto zobowiązuję się do natychmiastowego pisemnego poinformowania 
WORD o zawieszeniu działalności gospodarczej lub zamknięciu ośrodka 
szkolenia kierowców. 

II. Oświadczenie OSK  o  Regulaminie o udostępnieniu placu manewrowego WORD: 

Oświadczam, że WORD udostępnił mi Regulamin udostępniania placu 
manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu w celu 
przeprowadzania jazd próbnych dla osób zamierzających przystąpić do egzaminu 
państwowego na prawo jazdy,  w wersji aktualnej na dzień …………………... r. 

 data podpis osoby zawierającej umowę w imieniu OSK 

*niepotrzebne skreślić 

* *właściwe podkreślić 



Załącznik nr 8 
do Regulaminu udostępniania placu manewrowego  

przez WORD w Przemyślu dla pojazdów OSK 
 

Klauzula RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu informuje, że: 
1)  administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WORD w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu 
z siedzibą, przy ul. Topolowej 7; 
2)         kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  - iod@wordprzemysl.pl 
, tel. 665208173; 
3)  
Pani / Pana dane pozyskiwane są: 
bezpośrednio od Pani / Pana; 
z  zawartej umowy ramowej 
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia jazd próbnych na placu 
manewrowym dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego 
na prawo jazdy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym: 
•ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2018.1990 z późn. zm.), 
•ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz.U.2017.978 z późn. zm), 
•ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2018. 395 z późn. zm.) 

•rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.  
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów 
stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016.232 z późn. zm.), 
• rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. 
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 
2016.231 z późn. zm.), 
oraz w czasie stanu epidemicznego w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa 
COVID-19 podczas przeprowadzania procesu egzaminowania lub zgodnie z art. art. 9 ust. 2 lit. i) 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o Pana/Pani zgodę; 
5)         odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 
•  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( 
Policja, Prokuratura, Sądy, Urząd Skarbowy, Firma ubezpieczeniowa Rzeczoznawcy itp.) 

• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, 
6)         Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 
7) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa: 
rejestr udostępniania placu manewrowego – 1 miesiąc, 
rozliczenia finansowe (opłaty za udostępnienie placu) – 5 lat, lub do czasu przedawnienia się 
wzajemnych roszczeń, 
zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną, 
 
8)         posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 
9)         posiada Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
10)       podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a konsekwencją ich 
niepodania jest niemożność realizacji celów określonych w pkt 6. Podanie danych osobowych w 
zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
11) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. 
 
„Obowiązek informacyjny został spełniony przez administratora w taki sposób że osoby których dane 
dotyczą  mogą a zapoznać się z informacją dot. Przetwarzania ich danych osobowych pobierając 
kwestionariusz w holu, na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.wordprzemysl.pl w 
zakładce RODO 

 

mailto:kontakt@wordprzemysl.pl

