
TERMIN KURSU: …………………………                                      Kraków, dnia: ………………….. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

osoby zgłaszającej się na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej  

i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących 

pojazdami (Dz. U. z 2019 poz. 2020 z późn. zm.) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. do karty zgłoszeniowej załączam: 

 skierowanie na kurs reedukacyjny, 

 potwierdzenie opłaty w wysokości 400 zł. 

2. mam świadomość, że wniesiona opłata za szkolenie w wysokości 400 zł. nie podlega zwrotowi w przypadku: 

 nie zgłoszenia się na szkolenie w wyznaczonym terminie rozpoczęcia kursu, 

 zgłoszenia się, uczestniczenia w kursie w stanie nie licującym z powagą i charakterem kursu. 

3. wyrażam zgodę na badanie w trakcie kursu na zawartość alkoholu w organizmie lub podobnie działającego środka jak 

alkohol. 

4. przyjmuję do wiadomości, iż zwrot opłaty za kurs może nastąpić wyłącznie w przypadku poinformowania organizatora 

o rezygnacji na dwa dni przez planowanym rozpoczęciem kursu. 

5. przyjmuję do wiadomości warunki określone w skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii wydanym przez odpowiedni urząd, a w szczególności dotyczący 

terminów przedstawienia zaświadczenia. 

6. mam świadomość, iż warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uczestnictwo we wszystkich 

przewidzianych programem zajęciach (16 godzin). 

7. zaświadczenie o ukończonym szkoleniu: 

  odbiorę osobiście 

  proszę o przesłanie na adres: ……………………………………………………… 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (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. 12 656 56 20 w. 222. 

 

 

1. Nazwisko i imię: ……………………………… ……………………………… 
 

2. Data i miejsce urodzenia …………………… …………………………………… 
   

3. Numer PESEL:            
 

 

4. Miejsce zamieszkania: ……………………………………………… 

  (kod pocztowy i miejscowość) 

  ………………………………………………. 

  (adres, numer domu/mieszkania) 

 

5. Telefon kontaktowy: …………………………………… 
 

6. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby szkolonej: 

 

 

…………………………………. 


