Zarządzenie nr 22/2019
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązującego uczestników szkoleń realizowanych przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi (Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy 001 E),
cennika usług za te szkolenia oraz zasad korzystania z infrastruktury i wyposażenia Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy mieszczącego się w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1.
Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Łodzi, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/19 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Łodzi z dnia 30 lipca 2019 roku
Zarządza się co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin korzystania z infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy oraz
zasad obowiązujących uczestników szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Łodzi jako Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego Zarządzenia
§ 2.
Wprowadza się Regulamin korzystania z symulatora dachowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Łodzi będący wyposażeniem Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy mieszczącego się
w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§3

1. Wprowadza się cennik usług Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy prowadzonego przez WORD
w Łodzi, stanowiący załącznik nr 3 oraz Regulamin obowiązujący osoby korzystające
z Bonów Podarunkowych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
2. Do czasu wyczerpania nakładu dopuszcza się stosowanie Bonów Podarunkowych
zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu o którym mowa w ust. 1.
§ 4.
Uchyla się zarządzenie Nr 18/14 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka ruchu Drogowego z dnia
1 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązującego uczestników szkoleń
realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi (Ośrodek Doskonalenia
Techniki Jazdy 001 Ł)
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2019r.

Dyrektor WORD
Piotr Romek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2019
z dnia 14 sierpnia 2019r.
REGULAMIN
korzystania z infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy mieszczącego się w
Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1 oraz zasad obowiązujących uczestników szkoleń
organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi jako Ośrodek
Doskonalenia Techniki Jazdy (dalej Regulamin)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia
Techniki Jazdy w Łodzi mieszczącego się w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1,
w ramach działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
ul. Smutna 28, zwanego dalej ODTJ lub Ośrodkiem oraz zasad obowiązujących
uczestników szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łodzi jako Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
o Organizatorze – rozumie się przez to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łodzi oraz osoby upoważnione do działania w jego imieniu,
o Dyrektorze –rozumie się przez to Dyrektora WORD w Łodzi lub Zastępcę
Dyrektora WORD w Łodzi w Oddziale Terenowym w Sieradzu.
o Użytkowniku – rozumie się przez to osoby lub podmioty, które na podstawie
zawartej z Organizatorem umowy lub porozumienia korzystają z infrastruktury
i zaplecza technicznego ODTJ ,
o Infrastrukturze ODTJ – rozumie się przez to wszelkie części składowe ODTJ
o Instruktorze – rozumie się przez to osobę upoważnioną do prowadzenia
szkolenia na terenie ODTJ, a w przypadku jej braku lub nieobecności – osoby
upoważnione przez Organizatora.
o Działaniu siły wyższej – rozumie się przez to zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, którym nie można zapobiec i na które Organizator nie ma
wpływu, w szczególności działanie sił natury itp.
3. Na części szkoleniowej ODTJ mogą przebywać oraz korzystać z infrastruktury
i zaplecza technicznego ODTJ wyłącznie osoby, które zawarły z Organizatorem
umowę, porozumienie lub wykupiły szkolenie, a także osoby upoważnione przez
Dyrektora. Osoby w wieku do lat 14 mogą przebywać na terenie ODTJ wyłącznie pod
nadzorem pełnoletniego opiekuna.
4. Użytkownicy oraz inne osoby, przebywające na terenie ODTJ zobowiązane są do
bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, wskazówek
oraz poleceń Organizatora, prowadzących zajęcia instruktorów oraz przestrzegania
obowiązków wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym, pod rygorem

5.

6.

7.
8.
9.

wykluczenia z udziału w kursie lub szkoleniu bez prawa ubiegania się zwrotu opłaty
za świadczoną usługę.
Przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury ODTJ Użytkownicy
zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić akceptację
jego postanowień poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem, udostępnionym mu
przez Organizatora, według wzoru stanowiącego Załącznik nr1 do Regulaminu.
W kursach i szkoleniach mogą być wykorzystywane pojazdy będące w dyspozycji
WORD w Łodzi lub pojazdy będące w dyspozycji osoby szkolonej, dopuszczone do
ruchu i spełniające warunki eksploatacyjne - potwierdzone Oświadczeniem
właściciela/ posiadacza pojazdu, zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
Regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa w kursie lub szkoleniu jest rezerwacja terminu na wybranym
kursie lub szkoleniu oraz wpłata zaliczki w wysokości ustalonej z Organizatorem.
Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem,
a Organizatorem na realizację wybranego kursu lub szkolenia.
Odwołanie zaplanowanych zajęć jest możliwe nie później niż 4 dni przed planowanym
terminem. W takich sytuacjach zaliczka podlega zwrotowi. Po tym terminie odwołanie
zajęć jest nieskuteczne a zaliczka nie podlega zwrotowi.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH I SZKOLENIACH

1. Na terenie ODTJ obowiązują przepisy ruchu drogowego.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu praktycznym, w zależności od jego rodzaju, jest
posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii, potwierdzone
ważnym prawem jazdy. Osoba, która nie wylegitymuje się ważnym prawem jazdy nie
będzie dopuszczona do ćwiczeń praktycznych, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się regulaminem wybranego kursu
(szkolenia) i wymogami stawianymi jego uczestnikom.
4. Obowiązkiem osoby kierującej pojazdem w czasie kursów i szkoleń jest
w szczególności:
a) rozpoczynanie jazdy dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez
instruktora lub sygnalizację,
b) jazda po trasie określonej przez instruktora,
c) niezwłoczne zatrzymywanie pojazdu po otrzymaniu polecenia zakończenia jazdy,
d) zachowanie szczególnej ostrożności oraz zasady ograniczonego zaufania wobec
innych uczestników kurów lub szkoleń wykonujących ćwiczenia.
5. Osoby korzystające z ODTJ zobowiązane są do:
a) przestrzegania przepisów oraz zasad wynikających z przepisów prawa o ruchu
drogowym w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa
osób,
b) dbania o należyty stan techniczny wykorzystywanych pojazdów Ośrodka,
c) natychmiastowego powstrzymania się od dalszej jazdy lub innych działań i
bezzwłocznego poinformowania Organizatora lub instruktora, w przypadku
powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Każda osoba korzystająca z infrastruktury ODTJ lub przebywająca na jego terenie
odpowiada za szkody na osobie lub w mieniu wywołane swoim działaniem lub
zaniechaniem, w tym za szkody wynikłe z niezastosowania się do zasad korzystania
z Ośrodka określonych w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z infrastruktury ODTJ
użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w stanie
po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji działających podobnie do alkoholu –
bez prawa do ubiegania się przez nich zwrotu opłaty za świadczoną usługę. W sytuacjach
spornych, Organizator zastrzega sobie prawo wezwać na teren Ośrodka Policję w celu
ustalenia powyższych okoliczności.
3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli
było ono spowodowane:
a) działaniem lub zaniechaniem Użytkownika,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich,
c) działaniem siły wyższej.
IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem danych osobowych użytkowników ODTJ jest Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą: ul. Smutna 28, 91-729 Łódź. Kontakt
z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word.lodz.pl lub
telefonicznie korespondencyjnie na adres WORD.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt
z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@word.lodz.pl niezależnie od kontaktu z Administratorem danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika- jest: - zawarta
umowa – art. 6 ust. lit b RODO.
4. Celem przetwarzania jest wykonanie usługi w ramach Ośrodka Doskonalenia Techniki
Jazdy w Sieradzu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania wiązać się będzie z brakiem
możliwości wykonania usługi i realizacji umowy.
6. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla
realizacji czynności wymaganych
zakresem umowy zawieranej w związku
wykonywaniem usługi, w celach podatkowych oraz dochodzenia roszczeń, w każdym
przypadku nie dłużej niż 6 lat.
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione
do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.
8. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – z zastrzeżeniem, iż
zakres niniejszych uprawnień może podlega ograniczeniu stosownie do
uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje
użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. W oparciu o podane dane osobowe nie będą podejmowane wobec osoby, której
dotyczą zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

12. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Administrator zaprzestanie ich przetwarzania w określonym celu, z wyjątkiem
sytuacji, w której wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej oraz gdy dane
osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
V. INFORMACJA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż na terenie obejmującym
siedzibę Administratora jest prowadzony monitoring wizyjny, gromadzący dane w postaci
wizerunku osób fizycznych. Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie
bezpieczeństwa osobom i mieniu. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
uzasadniony interes administratora. Wszystkie pomieszczenia oraz budynki objęte zasięgiem
monitoringu są oznaczone znakami graficznymi informującymi o jego stosowaniu.
Monitoring obejmuje również obszar placu manewrowego i parkingu. Nagrania obrazu
powstałe w wyniku czynności monitoringu wizyjnego są przechowywane przez
Administratora przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, chyba że nagrania monitoringu
stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa,
wówczas czas przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Inne lub szczególne warunki korzystania z ODTJ mogą być szczegółowo określone
w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem, a osobą lub firmą korzystającą z ODTJ
lub w innych regulaminach zawartych w związku z realizacją umowy.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją kursów lub szkoleń strony
będą rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia organem
rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu
…………………………..……
(imię i nazwisko)

…………….., dn. ................

..................................................
(adres)

Oświadczenie
o zapoznaniu się z treścią
REGULAMINU korzystania z infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
mieszczącego się w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1 oraz zasad obowiązujących
uczestników szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łodzi jako Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

Ja niżej podpisany(a) …………………………………….………………….……..,
potwierdzam, że przed rozpoczęciem szkolenia na terenie Ośrodku Doskonalenia Techniki
Jazdy mieszczącego się w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1, zapoznałem(am) się z treścią
obowiązującego Regulaminu, w tym zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem.

...............................................
(podpis)

Załącznik nr 2
do Regulaminu

Oświadczenie właściciela/posiadacza pojazdu*

1.

Imię i Nazwisko ………………………………………………………….………………..

2.

Nr rejestracyjny pojazdu ……………………………………………….………………….

3.

Oświadczam, że pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC i ważne badania techniczne.

4.

Oświadczam, iż przyjmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w osobie
i w mieniu powstałe w związku z korzystaniem z ODTJ, a także za działania lub
zaniechania wszelkich osób, które będą korzystały wspólnie ze mną z pojazdu.

………………………………
Podpis właściciela/posiadacza pojazdu
*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2019
z dnia 14 sierpnia 2019r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYMULATORA DACHOWANIA
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi (dalej Regulamin)
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z symulatora dachowania
podczas wydarzeń, szkoleń, targów i innych imprez, a także korzystania przez
indywidualnego użytkownika; Regulamin wprowadza także dodatkowe warunki
korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy mieszczącego się w Sieradzu
ul. Sikorskiego 1, zwanego dalej ODTJ .
2. Podmiot zarządzający symulatorem dachowania oświadcza, iż urządzenie jest zgodne
z obowiązującymi w zakresie jego stosowania przepisami i normami, zaś każdy
użytkownik urządzenia jest zobowiązany do korzystania z symulatora w sposób zgodny
z instrukcją użytkowania symulatora dachowania przekazaną przez osoby umożliwiające
użytkownikowi korzystanie z niego, a także z poszanowaniem obowiązujących przepisów,
w szczególności przeciwpożarowych i bhp.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze – rozumie się przez to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łodzi oraz osoby działające w jego imieniu;
b) Użytkowniku – rozumie się przez to zarówno osobę, która na podstawie zawartej
z Zarządzającym umowy lub porozumienia korzysta z symulatora dachowania,
udostępniając symulator dachowania użytkownikom indywidualnym, jak i osobę
korzystającą jako użytkownik indywidualny z symulatora, po udostępnieniu takiej
możliwości bezpośrednio przez Organizatora.
c) Działaniu siły wyższej – rozumie się przez to zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, którym nie można zapobiec i na które Organizator nie ma wpływu,
w szczególności wszelkie oddziaływania sił natury, decyzje państwowe, strajki,
pożary, zamieszki, itp.
2. Osoby w wieku do lat 18 mogą korzystać z symulatora dachowania wyłącznie za zgodą
i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, każdorazowo po uzyskaniu zgody Organizatora.
3. Wszyscy użytkownicy oraz inne osoby towarzyszące osobom korzystającym
z symulatora dachowania są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującychw szczególności przeciwpożarowych oraz bhp.
4. Symulator dachowania, poza przypadkami jego wykorzystywania podczas wydarzeń
wiążących się z wyjazdem, znajduje się na zamkniętym terenie ODTJ. W przypadku
korzystania z niego podczas szkoleń lub innych wydarzeń organizowanych na terenie
ODTJ, użytkownicy oraz osoby im towarzyszące są obowiązane do przestrzegania reguł

bezpieczeństwa związanych z przestrzeganiem stref swobodnego poruszania się dla osób
pieszych i niewkraczania na płyty poślizgowe i tory jazdy samochodów oraz strefy
bezpieczeństwa przeznaczone do hamowania pojazdów w przypadkach awaryjnych,
nadto do zaleceń Organizatora; w przypadku korzystania z symulatora dachowania
podczas szkoleń i innych wydarzeń wiążących się z wyjazdem, użytkownicy są
obowiązani do stosowania zasad bezpiecznego użytkowania symulatora oraz zasad
ustalonych przez organizatora szkolenia lub innego wydarzenia i zasad obowiązujących
w miejscu posadowienia symulatora dachowania, innych niż wynikające z
obowiązujących przepisów, które winny być stosowane niezależnie od miejsca i
okoliczności korzystania z symulatora dachowania.
5. Każdy przypadek naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania symulatora
dachowania, lub inne zachowanie naruszające Regulamin i/lub obowiązujące przepisy
dotyczące użytkowania urządzenia spowoduje pozbawienie użytkownika możliwości
korzystania z symulatora dachowania; analogiczny skutek wystąpi w przypadku
stwierdzenia zagrożenia powstaniem niebezpieczeństwa wystąpienia szkody na osobie
lub w mieniu związanego z zachowaniem użytkownika. W przypadku wystąpienia
szkody na osobie lub mieniu, użytkownik oraz osoba mu towarzysząca ponoszą z tego
tytułu odpowiedzialność w granicach własnej winy, w przypadku powstania szkody
z tytułu naruszenia zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, winę użytkownika
i osoby mu towarzyszącej, która potwierdziła zapoznanie się z Regulaminem traktuje się
jako umyślną.
6. Przed przystąpieniem do korzystania z symulatora użytkownicy i inne osoby
towarzyszące użytkownikowi zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem
oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez złożenie podpisu pod
Regulaminem, udostępnionym mu przez Organizatora.
7. Do wnętrza symulatora dachowania, jak również na teren ODTJ, zabrania się wnoszenia i
posiadania niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności: wszelkiej broni, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.
8. Zarówno na teren ODTJ, jak i do wnętrza symulatora dachowania nie będą miały wstępu
osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się
agresywnie, naruszające zakaz wynikający z ust. 7.
9. Osoba, która nie będzie przestrzegała postanowień Regulaminu, przepisów lub
wprowadzi w błąd Organizatora w sprawach objętych Regulaminem lub przepisami
prawa, zostanie natychmiast usunięta z symulatora bez prawa do zgłoszenia roszczeń
z tego tytułu.
10. Wszelkie decyzje i zarządzenia Organizatora są ostateczne oraz nie przysługuje od nich
środek zaskarżenia.
II. WARUNKI KORZYSTANIA
1. Obowiązkiem Użytkowników jest:
a) zachowanie szczególnej
z symulatora;

ostrożności

wobec

innych

osób

korzystających

b) przestrzegania przepisów oraz zasad, wynikających z obowiązujących przepisów,
w szczególności: prawa o ruchu drogowym, BHP, przeciwpożarowych, ochrony

środowiska, dotyczących obowiązku zachowania w sposób zapewniający utrzymanie
należytego stanu technicznego symulatora
c) natychmiastowego powstrzymania się od korzystania z symulatora lub innych
działań i bezzwłocznego poinformowania Organizatora, w przypadku powstania
jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia,
d) przebywania w miejscach wyznaczonych przez Organizatora,
e) bezwzględnego stosowania się i wykonywania poleceń Organizatora.
2. Na terenie stanowiska symulatora dachowania oraz w jego wnętrzu obowiązuje
bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Użytkownicy symulatora dachowania oraz wszelkie inne osoby, przebywające na terenie
ODTJ lub w miejscu, w którym odbywa się wydarzenia związane z wyjazdem i
korzystaniem w związku z tym wydarzeniem z symulatora dachowania ponoszą
odpowiedzialność wg zasad wynikających z przepisów ogólnych z uwzględnieniem
zapisu ust. 4 Postanowień ogólnych Regulaminu.
2. Organizator informuje, że będzie dokonywał czynności wykluczenia z korzystania
z symulatora dachowania użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie,
że znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji odurzających
i/lub niestosujących się do zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu szkody poniesionej przez użytkownika
w związku z korzystaniem z symulatora dachowania jest uregulowana zgodnie
z przepisami ogólnymi obowiązującymi w tym zakresie.
IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem danych osobowych użytkowników symulatora dachowania jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą: ul. Smutna 28, 91-729
Łódź. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną:
sekretariat@word.lodz.pl lub telefonicznie korespondencyjnie na adres WORD.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt
z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@word.lodz.pl niezależnie od kontaktu z Administratorem danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika- jest: - zawarta umowa
– art. 6 ust. lit b RODO.
4. Celem przetwarzania jest wykonanie usługi w ramach Ośrodka Doskonalenia Techniki
Jazdy w Sieradzu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania wiązać się będzie z brakiem
możliwości wykonania usługi i realizacji umowy.
6. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla
realizacji czynności wymaganych
zakresem umowy zawieranej w związku
wykonywaniem usługi, w celach podatkowych oraz dochodzenia roszczeń, w każdym
przypadku nie dłużej niż 6 lat.
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do
posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
dotyczącym celu przetwarzania danych.

8. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – z zastrzeżeniem, iż
zakres niniejszych uprawnień może podlega ograniczeniu stosownie do uregulowanego
przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje
użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. W oparciu o podane dane osobowe nie będą podejmowane wobec osoby, której dotyczą
zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.
12. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych
Administrator zaprzestanie ich przetwarzania w określonym celu, z wyjątkiem sytuacji,
w której wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej oraz gdy dane osobowe będą
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. INFORMACJA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż na terenie obejmującym
siedzibę Administratora jest prowadzony monitoring wizyjny, gromadzący dane w postaci
wizerunku osób fizycznych. Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie
bezpieczeństwa osobom i mieniu. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
uzasadniony interes administratora. Wszystkie pomieszczenia oraz budynki objęte zasięgiem
monitoringu są oznaczone znakami graficznymi informującymi o jego stosowaniu.
Monitoring obejmuje również obszar placu manewrowego i parkingu. Nagrania obrazu
powstałe w wyniku czynności monitoringu wizyjnego są przechowywane przez
Administratora przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, chyba że nagrania monitoringu
stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa,
wówczas czas przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2019
z dnia 14 sierpnia 2019r.
Cennik usług Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy prowadzonego przez WORD w Łodzi.
1. Szkolenia indywidualne:
 Poziom I - 0,5 godziny teorii i 1 godzina jazdy na pojeździe ODTJ
 Poziom I - 0,5 godziny teorii i 1 godzina jazdy na pojeździe własnym
 Poziom II - 0,5 godziny teorii i 2 godziny jazdy na pojeździe ODTJ
 Poziom II - 0,5 godziny teorii i 2 godziny jazdy na pojeździe własnym
 Poziom III - 0,5 godziny teorii i 3 godziny jazdy na pojeździe ODTJ
 Poziom III - 0,5 godziny teorii i 3 godziny jazdy na pojeździe własnym

- 150 zł
- 130 zł
- 270 zł
- 250 zł
- 350 zł
- 330 zł

2. Zniżki przy szkoleniach grupowych:
 przy szkoleniu w ilości co najmniej 50 godzin przysługuje zniżka w wysokości 10%
 przy szkoleniu w ilości co najmniej 100 godzin przysługuje zniżka w wysokości 15%
3. Ekojazda:
 1 godzina teorii 2 godziny jazdy na pojeździe własnym
- 250 zł
4. Wynajem całości Ośrodka:
 Cena za godzinę wynajęcia na wyłączność ODTJ (minimum 5 godzin)
w tym trzech instruktorów i trzy pojazdy ODTJ
 Cena za godzinę wynajęcia na wyłączność ODTJ (minimum 5 godzin)
z własnymi instruktorami i pojazdami
 wynajem pojazdu (1 godzina)

- 1000 zł
- 500 zł
- 40 zł

5. Wynajem sali szkoleniowej:
 Cena za 1 godzinę wynajmu sali wykładowej

- 100 zł

6. Wynajem symulatora dachowania:
 do 5 godzin
 powyżej 5 godzin za każdą kolejną godzinę

- 500 zł
- 100 zł

Podane powyżej ceny są cenami brutto.
Opłata może być realizowana za pomocą Bonów Podarunkowych nabytych w WORD
w Łodzi lub Oddziale Terenowym w Sieradzu.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 22/2019
z dnia 14 sierpnia 2019r.
Regulamin obowiązujący osoby korzystające z Bonów Podarunkowych
1. Dystrybucję Bonów Podarunkowy prowadzi WORD w Łodzi oraz Oddział Terenowy
w Sieradzu.
2. Warunkiem nabycia Bonu Podarunkowego jest wpłata na konto WORD w Łodzi
równoważności nominału Bonu.
3. Bon Podarunkowy można wykorzystać na usługi, określone w pkt 1 cennika stanowiącego
załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Łodzi z dnia 14 sierpnia 2019 roku, organizowane przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego jako Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy (001E).
4. Posiadacz Bonu Podarunkowego, zamawiając usługę szkoleniową, okazuje Bon lub
wpisuje jego numer w Karcie zgłoszenia przy zapisie w systemie informatycznym
Oddziału Terenowego w Sieradzu
5. Bon Podarunkowy można wykorzystać w okresie 6 miesięcy od daty zakupu.
6. Bon Podarunkowy realizowany jest jednorazowo, nie ma możliwości częściowej realizacji
Bonu.
7. Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi do WORD w Łodzi i nie podlega wymianie na
środki pieniężne, w całości lub w części.
8. Osoba korzystająca z danej usługi na podstawie Bonu jest zobowiązana zapoznać się
z Regulaminem korzystania z infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
mieszczącego się w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1 oraz zasad obowiązujących
uczestników szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łodzi jako Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy.
9. Pracownicy WORD w Łodzi mają prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego
w przypadku jego uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych
zapisanych na Bonie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności Bonu.
10. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozpatruje Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Łodzi na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu obowiązującego osoby
korzystające z Bonów Podarunkowych
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