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WNIOSEK O EGZAMIN NA POJEŹDZIE OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW
Poznań, ……………………
…………………….
Imię i nazwisko

…………………….
Pesel

……………………
Numer telefonu

WNIOSEK
Na podstawie art.53 ust.4a ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (t.j.Dz.U.2019r. poz.341
ze zm.) wnoszę o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii …………
pojazdem ośrodka szkolenia kierowców ……………………………………. (marka, model i numer rejestracyjny)
w dniu …………………………… o godzinie………………………………..
Potwierdzam, że znane są mi zasady udostępnienia pojazdu przez ośrodek szkolenia, o których mowa w art.53a
ustawy o kierujących pojazdami.
*W załączeniu przedkładam oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu ośrodka szkolenia
kierowców w części praktycznej egzaminu państwowego.
*Oświadczam, że zobowiązuję się powiadomić OSK o złożeniu niniejszego wniosku w WORD w Poznaniu
i przyjmuję konsekwencje ewentualnej odmowy udostępnienia pojazdu przez OSK.
*należy pozostawić właściwą informację, skreślić to stwierdzenie, które nie ma zastosowania w danej sytuacji.

………………………………………………
Czytelny podpis kandydata na kierowcę
Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu z siedzibą przy
ul. Wilczak 53.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@word.poznan.pl.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.
4. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia egzaminu na podstawie art.6 ust.1 lit.c) RODO, tzn. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz realizacji funkcji nadzoru, rozliczenia
i archiwizacji.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
podmioty/komórki uczestniczące w organizacji egzaminu, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne.
6. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
7. Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

