
KARTA ZGŁOSZENIA 
NA KURS DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH 
LUB POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE 
OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany ............................................................................, PESEL (lub 
data urodzenia).................................... 
posiadam prawo jazdy Nr …………….……………… kategorii 
………………………..………. 
Telefon ............................... , 
1) a) Zgłaszam się na kurs podstawowy / uzupełniający(*) 
w zakresie prawa jazdy kategorii ..................................... (*) 

b) Zostałem skierowany na szkolenie przez (nazwa pracodawcy) 

............................................................................................................................................................................................................

................. . 
na kurs podstawowy / uzupełniający(*) w zakresie prawa jazdy kategorii 
............................... (*) 
2) Kurs odbędzie się w dniach 
........................................................................................ 
3) Warunkiem rozpoczęcia kursu jest dokonanie przedpłaty w 
kwocie................................... 
w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu. 
4) Rezygnacja z kursu powoduje, że powyższa wpłata do wysokości 1.000,- zł nie 
podlega zwrotowi (z uwagi 
na brak możliwości odwołania zamówienia na wynajem miejsca do prowadzenia 
zajęć praktycznych) 
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WORD w Łodzi moich danych osobowych 
– w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). 
………………… dnia ………………… 
..........………………………………….. 
podpis uczestnika szkolenia 
(*) niepotrzebne skreślić 

Załączniki: 
1) Prawo jazdy oraz dowód tożsamości (kopie) 
2) Zlecenie pisemne od pracodawcy kierującego pracownika na kurs 
przekazane do WORD w Łodzi co najmniej 14 dni przez datą rozpoczęcia kursu 
lub potwierdzenie wpłaty z tytułu uczestnictwa w kursie 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH 
LUB POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE 

 

Imię i nazwisko:  ……………............................................................................................................................,  

 

PESEL            

dla osób nieposiadających numeru PESEL: data urodzenia…………………………………………………...…, 

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………..,   

telefon:* .......................................... , e-mail:* ………………………………………………………………………. . 
* dane dobrowolne, podanie tych danych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celach informacyjno-
szkoleniowych dotyczących przedmiotowego szkolenia zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

Oświadczam, że: 

1) posiadam prawo jazdy kategorii …….…………, nr………....……., wydane przez ………..……………………………….….; 

2) zgłaszam się / zostałem/am skierowany/a przez (*) ……………………………………………….…………..…………........... 

na kurs podstawowy / uzupełniający (*) w zakresie prawa jazdy kategorii ........................................................................., 

który odbędzie się w dniach ………………………………………………...; 

3) zobowiązuję się do wniesienia opłaty za szkolenie w kwocie 1 100 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, w tym 

dokonania przedpłaty w kwocie 550 zł w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu, oraz do niezwłocznego okazania 

dowodu wpłaty organizatorowi kursu; (**) 

4) rezygnacja z kursu powoduje, że przedpłata w kwocie 550 zł nie podlega zwrotowi (z uwagi na brak  

możliwości odwołania zamówienia na wynajem miejsca do prowadzenia zajęć praktycznych); 

5) zostałem/am poinformowany/na, że kierować pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne może 

osoba, która ukończyła 21 lat oraz uzyskała orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. 
 

 

………………..….… dnia ...........................................      .......................................................... 
                                                                                                                                                              (podpis) 
 
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) informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą 94-406 Łódź ul. Nowy Józefów 

52, e-mail: info@word.lodz.pl 
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy o kierujących pojazdami, rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami 
naruszającymi przepisy ruchu drogowego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną  
6. Pani/Pana  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

(*) niepotrzebne skreślić 
(**) nie dotyczy kierowców skierowanych na kurs przez Powiatowy Urząd Pracy lub pracodawcę na podstawie odrębnych umów lub zleceń 
 
Załączniki: 
1) Prawo jazdy (do okazania) 
2) Zlecenie pisemne od pracodawcy kierującego pracownika na kurs przekazane do WORD w Łodzi co najmniej 14 dni przez datą rozpoczęcia kursu lub potwierdzenie 
wpłaty z tytułu uczestnictwa w kursie przekazane do WORD w Łodzi co najmniej 14 dni przez datą rozpoczęcia kursu. 


