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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: 
 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z  art. 51 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 
w celu:  
a) Ustalenia terminu, przeprowadzenia i rozliczenia  egzaminu państwowego na prawo jazdy; 
b) Wywołania na praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy z imienia i nazwiska przez 

urządzenie nagłaśniające; 
 
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) Zarejestrowania obrazu i dźwięku przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy 

(monitoring); 
 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z  art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 
16 grudnia 2016 r., w celu:  
d) zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia z wykorzystaniem rejestracji obrazu (monitoring); 

 

3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
a) Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą państwowego egzaminu na prawo jazdy przez okres 

przewidziany przepisami prawa w tym zakresie;  
b) Dane osobowe przetwarzane w związku z wywołaniem na egzamin wyłącznie w dniu zaplanowanego 

egzaminu; 
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) Nagrania obrazu w obiektach i  będą przetwarzane przez okres do 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; 

 

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, 
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem 

danych. 
Prawa wymienione powyżej w lit. a)-f) 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. 
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5. Podanie danych osobowych  
a) Dane osobowe zawarte w PKK są pobierane z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 16a 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 
b) Dane do wywołania osoby  na praktyczną część egzaminu państwowego pochodzą z PKK;   
c) Rejestracja wizerunku i głosu osoby egzaminowanej odbywa się automatycznie w pojeździe 

egzaminacyjnym wyposażonym w rejestrator; 
d) Rejestracja wizerunku osoby egzaminowanej odbywa się automatycznie w obszarze objętym 

monitoringiem WORD ; 
 
 

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

 
 

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

 
 

8. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):  
podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, Kancelaria prawna, policja, 
partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), organy 
nadzorcze, ubezpieczyciele.  

 

 

 


