
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
wykluczenia z udziału w kursie lub szkoleniu bez prawa ubiegania się zwrotu opłaty
za świadczoną usługę.

5. 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. 

6. 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.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie lub szkoleniu jest rezerwacja terminu na wybranym
kursie  lub szkoleniu  oraz wpłata zaliczki w wysokości ustalonej z Organizatorem.

8. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem,
a Organizatorem na realizację wybranego kursu  lub szkolenia.

9. 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.

1. 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 

…………………………..……                                                       …………….., dn. ................
               (imię i nazwisko)

 ..................................................
                      (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


