
 

                          
                     

 

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH 

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 

Nazwisko i imię……………………………………....………………………………………… 

PESEL      

Data i miejsce urodzenia……………………………………… 

Adres zameldowania: ulica………………………..… nr domu…….…. nr lokalu……………. 

kod pocztowy……………………….. miejscowość ………………….………………………. 

Województwo ………………………………………………………………………………….. 

Telefon kom: ………………………………. Tel. stacjonarny ………………………………... 

Email: ………………………………………………………………………………………….. 

Numer prawa jazdy : ………………………………… kategorie ……………………………... 
                                                poz. 5 prawa jazdy      poz. 9 prawa jazdy 
 

Data wydania prawa jazdy………………………   Data uzyskania uprawnień……………………….. 
                                                          poz. 4a prawa jazdy                                              poz. 10 prawa jazdy  
    
Organ wydający prawo jazdy: …………………………………………………………………. 
                                                                                                                    poz. 4c prawa jazdy 

Przyjąłem do wiadomości, że: 
1 Nie przysługuje mi zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego z tytułu odbycia 
niniejszego szkolenia w następujących przypadkach: 
- gdy nie upłynął okres jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, 
- jeśli przed rozpoczęciem szkolenia posiadana liczba punktów karnych była wyższa niż 24, 
-gdy, nie upłynął od ostatniego szkolenia, okres 6 miesięcy. 
2. Zapoznałem się z Regulaminem szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, w tym 
z informacją, iż w przypadku nie przybycia na szkolenie w wyznaczonym terminie wpłacona na poczet odbycia 
szkolenia kwota nie podlega zwrotowi. 
3. WORD w Bielsku-Białej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie obniżenie liczby punktów na skutek 
niespełnienia przez uczestnika kursu warunków do obniżenia liczby punktów. 
 
Wyrażam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 moich	 danych	 osobowych	 dla	 potrzeb	 niezbędnych	 do	 realizacji	 procesu	 szkolenia	 oraz	 sporządzania	 i	
przechowywania	 dokumentacji	 związanej	 ze	 szkoleniem	 w	Wojewódzkim	 Ośrodku	 Ruchu	 Drogowego	 w	 Bielsku‐Białej,	 zgodnie	 z	 Ustawą	 z	 dnia	
29.08.1997	roku	o	Ochronie	Danych	Osobowych.	Jednocześnie	oświadczam,	że	jestem	świadomy	faktu,	iż	przekazanie	moich	danych	jest	dobrowolne,	
jednak	odmowa	zgody	na	przetwarzanie	jest	równoznaczna	z	brakiem	możliwości	uczestniczenia	w	szkoleniu	oraz,	że	przysługuje	mi	prawo	wglądu	w	
przetwarzane	dane	oraz	prawo	do	ich	poprawiania.	
	

	 Wyrażam	 również	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 moich	 danych	 osobowych	 dla	 potrzeb	 niezbędnych	 do	 informowania	 mnie	 o	 planowanych	
szkoleniach	i	działaniach	organizowanych	przez	Wojewódzki	Ośrodek	Ruchu	Drogowego	w	Bielsku‐Białej	zgodnie	z	Ustawą	z	dnia	29.08.1997	
roku	o	Ochronie	Danych	Osobowych.	Jednocześnie	oświadczam,	że	jestem	świadomy	faktu,	iż	przekazanie	moich	danych	jest	dobrowolne	oraz,	
że	przysługuje	mi	prawo	wglądu	w	przetwarzane	dane	oraz	prawo	do	ich	poprawiania.	
	

Administratorem	Danych	jest	Wojewódzki	Ośrodek	Ruchu	Drogowego	w	Bielsku‐Białej,	Al.	Armii	Krajowej	220A,	43‐316	Bielsko‐Biała.	Przetwarzane	
dane	 gromadzone	 są	w	celu	 realizacji	 obowiązków	w	 zakresie	prowadzonych	 szkoleń	 i	 kursów	 lub	w	przypadku	wyrażenia	 zgody,	 o	 której	mowa	
powyżej	 i	przekazania	 informacji	w	przyszłości.	Przetwarzane	dane	nie	 są	udostępnianie	 innym	podmiotom	z	wyjątkiem	przypadków	określonych	
przepisami	w	zakresie	kompetencji	organów	państwowych.	
 
 

…………………………….....                                                 ………………………………….                       
         (Miejscowość i data)                                                                 (podpis kursanta) 
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