
Data szkolenia: 

Karta zgłoszeniowa osoby zgłaszającej się na szkolenie 
w zakresie kierowania ruchem drogowym 

Nazwisko i imię: 

Numer PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Zakres uprawnień do kierowania ruchem drogowym: 

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym: 
 pkt. 4 – pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym 

 pkt. 5 – osoba działająca w imieniu zarządcy drogi, na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi  

 pkt. 6 – osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię 

 pkt. 7 – kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem i wysiadaniem dzieci 

 pkt. 7a – ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej 

 pkt. 8 – strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku 

 pkt. 12 – pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem pojazdu ponadnormatywnego 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kierowania ruchem drogowym: 
 pkt.1 – osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu 

pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy 

 pkt. 2 – strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej  

 pkt. 4 – pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej  

 pkt. 6 – członek zespołu ratownictwa medycznego 

Dane do rachunku: 

Nazwa firmy: 

Adres firmy: 

NIP firmy: 

Nazwisko i telefon osoby do kontaktu: 

Oświadczenie 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników kursów jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie ul. 
Nowohucka 33a 30-728 Kraków 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji kursu, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w MORD  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w organizacji kursu 
5) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania 
6) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620 w. 222 

Podpis uczestnika szkolenia: 


