
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU 

DROGOWYM 
 

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,  

ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno, tel. 65 525-51-24, e-mail: sekretariat@word.leszno.pl (kontakt z inspektorem 

ochrony danych: listownie: na adres ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno, poprzez e-mail: word@leszno.net). 

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w procesach przeprowadzania kursów dokształcających i szkoleń.  

Do Państwa danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora danych, 

podmioty świadczące usługi na jego zlecenie, a także podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów 

prawa. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest wymogiem prawnym i jest dobrowolne. Niepodanie 

przez Państwa danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu. Nie 



dotyczy to danych kontaktowych (nr telefonu), podanie których jest dobrowolne, a niepodanie nie skutkuje 

niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu.  

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ ORAZ OKRESACH PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania 
Okres przechowywania 

danych osobowych 

Przeprowadzanie kursów 

reedukacyjnych dla kierowców 

naruszających przepisy ruchu 

drogowego, cel archiwalny w 

interesie publicznym. 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5.12.2022 r. w 

sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* - zgoda** osoby (dane kontaktowe). 

Przez 5 lat dla dokumentów  

w postaci papierowej, zgodnie  

z kategorią archiwalną 

Rzeczowego Wykazu Akt ***. 

Przeprowadzanie kursów 

reedukacyjnych w zakresie 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 117 ust. 1 punkt 6) 

podpunkt d) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

Przez 5 lat dla dokumentów  

w postaci papierowej, zgodnie  



problematyki 

przeciwalkoholowej i 

przeciwdziałania narkomanii, cel 

archiwalny w interesie 

publicznym 

drogowym oraz Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 3 

grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie kursu reedukacyjnego w 

zakresie problematyki przeciwalkoholowej  

i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków  

i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania 

psychologiczne w zakresie psychologii transportu. 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* - zgoda** osoby (dane kontaktowe). 

z kategorią archiwalną 

Rzeczowego Wykazu Akt ***. 

Przeprowadzanie szkoleń dla 

kierujących ruchem drogowym, 

cel archiwalny w interesie 

publicznym 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym. 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* - zgoda** osoby (dane kontaktowe). 

Przez 5 lat dla dokumentów  

w postaci papierowej, zgodnie  

z kategorią archiwalną 

Rzeczowego Wykazu Akt ***. 

Wypełnienie obowiązku 

archiwizacji dokumentów 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Zgodnie z kategoriami 

archiwalnymi Rzeczowego 

Wykazu Akt*** 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 



** Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  
     podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
*** Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych   
        wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 


