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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
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą
w Zielonej Górze, ul Nowa 4b. 65-339 Zielona Góra.,tel. 68 4765370, mail: zgora@wordy.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email odo@zg.wordy.pl

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez WORD Zielona Góra na podstawie:
1

art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca
1974 roku, w celu:
a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnianiem
pracowników (zatrudnienie, pomoc socjalna, bezpieczeństwo i organizacja pracy);
2

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku, w celu:
b) zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia z wykorzystaniem rejestracji obrazu
(monitoring);
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 54, 54a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami, w celu:
c) obsługi pojazdu egzaminacyjnego i zarejestrowania obrazu i dźwięku przebiegu części praktycznej
egzaminu państwowego na prawo jazdy (monitoring);
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w pozostałym zakresie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
dobrowolnej zgody, w celu:
d) przetwarzania przez Administratora danych w zakresie nie wynikającym z obowiązujących
przepisów prawa;
3.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a) Dane osobowe przetwarzane w związku z zatrudnieniem będą przechowywane przez okres
przewidziany przepisami prawa w tym zakresie (do 50 lat);
b) Nagrania obrazu będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia ich nagrania lub do czasu
prawomocnego zakończenia postepowania w przypadku, w którym będą one stanowić dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa;
c) Nagrania obrazu i dźwięku przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy
przez 21 dni od dnia ich nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postepowania
w przypadku, w którym będą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa;
d) Dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu
wycofania zgody i nie dłużej niż przez okres 10 lat.

4.

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 przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
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prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z przetwarzaniem danych.

Prawa wymienione powyżej w pkt. a)-g) można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu
podane powyżej w pkt. 1.
Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają z regulacji wprowadzonych
obowiązującymi przepisami prawa.
5.

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 pisemnie bezpośrednio u pracownika kadr.

6.

Podanie danych osobowych
a) Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji obowiązków pracodawcy.
1
Zakres informacji, jakie może przetwarzać pracodawca od pracownika reguluje art. 22 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Stosownie do § 1 tego przepisu, pracodawca ma prawo
żądać od pracownika podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona
rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Stosownie do § 2 tego przepisu pracodawca ma prawo
żądać innych danych osobowych pracownika, także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci,
jeżeli podanie takich informacji jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze
szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Stosownie do § 3 może żądać od
pracownika również jego numeru PESEL. Dodatkowo, pracodawca ma prawo wymagać podania
jeszcze innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów
1
(22 § 4);
b) Rejestracja wizerunku pracownika odbywa się automatycznie w obszarze objętym monitoringiem
WORD Zielona Góra lub ODTJ Tomaszowo. Cel, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu
został określony w Regulaminie Pracy WORD;
c) Rejestracja wizerunku i głosu osób znajdujących się w zasięgu monitoringu w który wyposażony
jest pojazd egzaminacyjny odbywa się automatycznie;
d) Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

7.

Profilowanie
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

8.

Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.

Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):
Kancelaria prawna, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów
informatycznych), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
podmioty realizujące usługi szkoleniowe, organy nadzorcze, podmioty świadczące usługi z zakresu
medycyny pracy, podmioty świadczące usługi na rzecz WORD na zlecenie w trybie outsourcingu,
ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługę ochrony mienia i komercyjnej opieki medycznej.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY
*)

*)

Niniejszym oświadczam, że [ ] TAK [ ] NIE wyrażam zgodę/y na przetwarzanie przez jest Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b. 65-339 Zielona Góra mojego
prywatnego numeru telefonu komórkowego w celu realizacji kontaktu służbowego.
*)

*)

Niniejszym oświadczam, że [ ] TAK [ ] NIE wyrażam zgodę/y na przetwarzanie przez jest Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b. 65-339 Zielona Góra mojego
wizerunku w celu umieszczenia go w instrukcji dla pracowników ochrony.

……………………………………………………………..
data i czytelny podpis pracownika

*) Wyrażenie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dokonać poprzez zaznaczenie właściwego zapisu.

