
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE - / DRUKOWANYMI LITERAMI / 

Kraków, dnia:       
Termin szkolenia:       
 

Karta zgłoszeniowa  
 

osoby zgłaszającej się na szkolenie zgodnie z §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania  

z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 roku poz. 488) 
 

1. Nazwisko i imię:   
 

2. Data i miejsce urodzenia   
  (data) (miejscowość) 

   

3. Numer PESEL:  
 

4. Miejsce stałego zameldowania:  
  (kod pocztowy i miejscowość) 

 

   
  (ulica, numer) 

5. Numer, kategoria i data wydania prawa jazdy/pozwolenia1: 
 

Nr  Kat.  Data wydania  
 (poz. 5 prawa jazdy)  (poz. 9-10 prawa jazdy)  (dotyczy najstarszego 

uprawnienia z kol. 10) 

Organ wydający:  
 (poz. 4c prawa jazdy) 

 

6. Ewidencję za punkty prowadzi Komenda Policji w:  
  (miasto wojewódzkie stałego zameldowania) 

   
7. Telefon kontaktowy:  
 
 

OŚWIADCZENIE 
Niniejszym oświadczam, że w dniu rozpoczęcia szkolenia: 

1. Nie przekroczyłem 24 punktów karnych w ostatnim okresie jednego roku; 
2. W aktualnej ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość posiadanych punktów 

jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą mi przypisane kolejne punkty, które mogłyby być 
nałożone za wcześniej popełnione wykroczenia na terenie Polski, skutkujące przekroczeniem 
dopuszczalnego limitu 24 punktów karnych; 

3. Prawo jazdy posiadam od ponad 12 miesięcy 
4. Nie uczestniczyłem w przeciągu ostatnich 6-ciu miesięcy w tego rodzaju szkoleniu. 

 
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 6565620 w. 222 

 
 

Podpis osoby szkolonej: 
 
 
 

…………………. 
 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 


