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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu
Szkoła - Platforma szkoleniowa BRD w zakresie prawa jazdy kat. AM
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra
w uzgodnieniu z Lubuskim Kuratorium Oświaty organizuje dla uczniów bezpłatne szkolenie
umożliwiające poznanie przepisów ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kat. AM (motorower).
Uczestnikiem projektu mogą być osoby, które do zakończenia projektu ukończą wiek 14 lat. Nauka
będzie odbywać się w domu na własnym komputerze z dostępem do sieci Internet na opracowanym
specjalnie do tego celu oprogramowaniu e-learning Wydawnictwa Grupa IMAGE Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa pod adresem https://www.edukacjabrd.pl/. Instruktor/wykładowca
koordynator BRD organizuje konsultacje – co najmniej 10 godzin lekcyjnych. Projekt jest przewidziany
na rok szkolny 2018/2019.

DANE OSOBOWE KOORDYNATORA BRD
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
DANE OSOBOWE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię i nazwisko:
Rok urodzenia:
KLAUZULA ZGODY RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA PROJEKTU
[ ] TAK*, WYRAŻAM zgodę / [ ] NIE* WYRAŻAM zgody na przetwarzanie przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, z siedzibą przy ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra moich i mojego
dziecka danych osobowych w celu:
 świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu Szkoła - Platforma szkoleniowa BRD
w zakresie prawa jazdy kat. AM w postaci kursu realizowanego przez sieć Internet w serwisie
https://www.edukacjabrd.pl,
 świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu Szkoła - Platforma szkoleniowa BRD
w zakresie prawa jazdy kat. AM w postaci zajęć pozalekcyjnych (konsultacji) prowadzonych
przez nauczyciela koordynatora BRD,
 prowadzenia nadzoru merytorycznego przez pracownika WORD i/lub koordynatora BRD nad
procesem szkolenia i/lub procesem egzaminowania,
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem usługi, polityką ochrony danych osobowych oraz
klauzulą informacyjną dla uczestnika projektu, których treść jest dodatkowo umieszczona w Internecie
w serwisie https://www.edukacjabrd.pl/.
Miejscowość:
Data:
Czytelny
podpis rodzica / prawnego opiekuna

*) Wyrażenie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dokonać poprzez zaznaczenie „X” właściwego zapisu.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA
a) Administratorem danych osobowych jest Organizator Serwisu – Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego, działający pod adresem ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra, tel. +48 68 4765370,
fax +48 68 4765377, adres mailowy zgora@wordy.pl,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres mailowy: odo@zg.wordy.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez WORD na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub
prawnego opiekuna, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
 świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu Platforma szkoleniowa BRD w zakresie
prawa jazdy kat. AM w postaci kursu realizowanego przez sieć Internet w serwisie
https://www.edukacjabrd.pl,




3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu Platforma szkoleniowa BRD w zakresie
prawa jazdy kat. AM w postaci zajęć pozalekcyjnych (konsultacji) prowadzonych przez
nauczyciela koordynatora BRD,

prowadzenia nadzoru merytorycznego przez pracownika WORD lub koordynatora BRD nad
procesem szkolenia lub procesem egzaminowania,
WORD Zielona Góra jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna,
b. adres e-mail rodzica,
c. imię i nazwisko dziecka,
d. rok urodzenia dziecka,
e. identyfikator kursu,
f. adres IP.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane:
a. do czasu jej wycofania lub
b. do trzech miesięcy po rozliczeniu projektu.
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia
czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów
i usług własnych,
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem
danych.
Prawa wymienione w lit. a.-h. powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu
podane powyżej w pkt. 1.
Wycofanie zgody
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Prawo wycofania zgody
można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.
Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w projekcie.
Profilowanie
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.
Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe)
Koordynatorzy BRD, pracownicy WORD i podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono
przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów
internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji
na podstawie przepisów prawa.

