Piekary Śląskie, dnia……………..
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KURSACH W …………R.
1. Nazwa Ośrodka Szkolenia Kierowców :
………………………………………………………………………………………………
2. Numer ewidencyjny: ………………………………………………………………….
3 Imię i nazwisko kierownika ośrodka szkolenia kierowców :
… …………………………………………………………………………………………….
4 Przeprowadzone kursy :

L.p.
Nazwa kursu

Czas trwania
kursu
Data
Data zakończ.
rozpoczęcia
szkolenia (egzem.
szkolenia
wewnętrznego)

Kursanci
Imię
I nazwisko

Pesel

Ilość
uczestników

Suma :

…. ………………………………….
( podpis kierownika ośrodka szkolenia kierowców )

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
RODO), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej
84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – zgodnie z rozdziałem 5
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – zgodnie z rozdziałem 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
- zasilanie centralnej ewidencji kierowców – zgodnie z art. 138b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom
przetwarzającym:
- Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedziba przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której
powierzono dane w celu prowadzenia elektronicznego rejestru ośrodków szkolenia kierowców;
- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dana w związku z
asystą techniczna zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;
- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej159/161, 91-490 Łódź, której powierzono dane
w związku z asysta techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką
informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia skreślenia z rejestru. Okres ten może
ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z
uprawnieniami do kierowania pojazdami. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o którym mowa w art. 22 RODO;
Podanie adresu poczty elektronicznej/nr telefonu komórkowego jest dobrowolne. Jeżeli informację taką podano to zostanie
ona wykorzystana do poinformowania Pani/Pana o gotowym do odbioru zaświadczenia o wpisie do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W tym celu konieczne wyrażenie dodatkowej zgody na
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

