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Zgodnie z art. 13 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. 68 476 53 70, e-mail: 

zgora@wordy.pl. 

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: odo@zg.wordy.pl. 

 

2. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

a) przedstawienie Państwu oferty, warunków współpracy, prowadzenie korespondencji 

w sprawie uzgodnienia warunków umowy, zawarcie i realizacja umowy, przeprowadzenie 

kursu/szkolenia, przekazywanie faktur/rachunków, 

niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku zlecenia usługi 

niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) wewnętrzne administracyjne, w tym prowadzenie rejestrów osób uczestniczących 

w szkoleniach, 

niezbędność do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO), 

c) prawna potrzeba wykazania faktów; 

niezbędność do dochodzenia, ustalenia roszczeń lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO). 

 

3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane. 

a) dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez 

okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie (do 10 lat), 

b) dane osobowe przetwarzane w związku z przepisami o podatku dochodowym od osób 

fizycznych przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie (do 10 

lat), 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania danych osobowych, a ponadto przez okresy wymagane w odrębnych 

przepisach prawa. Dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej strony umowy, 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym cywilnoprawnych z tym 

związanych, jak również okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania 

dokumentacji rozliczeniowej. 
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4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się w oparciu o nią; przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie 

zgodne z prawem; wycofanie zgody może nastąpić np. drogą telefoniczną, e-mailową lub 

pocztową przez dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych), 

b) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 oraz 

otrzymania ich kopii, 

c) sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych na podstawie art. 16 rozporządzenia 

2016/679, 

d) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach określonych w art. 17 

rozporządzenia 2016/679 z ograniczeniami tego prawa wynikającymi z art. 17 ust. 3 lit. b, c, d 

lub e rozporządzenia 2016/679, w których to przypadkach prawo to Pani/Panu nie 

przysługuje, 

e) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, 

f) przenoszenia danych w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody, 

z wyłączeniem przypadków, gdy dane przetwarzane są w ramach wykonywania obowiązków 

publicznych, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się 

z obowiązku prawnego, któremu podlegamy, do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym, a także gdy jego wykonanie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na 

prawa i wolności innych. 

 

Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ograniczenia 

w realizowaniu praw wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.  

 

5. Obowiązek podania danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez tego nie będzie możliwe 

przygotowanie dla Pani/Pana odpowiedniej oferty oraz skontaktowanie się z Panią/Panem w celu jej 

przedstawienia. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia 

i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma i w tym 

przypadku charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie 

niemożliwa. 

 

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. 
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7. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

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

 

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. właściwy Oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ podatkowy, organy ścigania (jak Policja 

i Prokuratura), Sądy, Komornicy Sądowi, 

b) dostawcy usług zaopatrujących WORD Zielona Góra w rozwiązania techniczne, organizacyjne 

i informatyczne umożliwiające zarządzanie i funkcjonowanie, dostawcy obsługi w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, dostawcy usług szkoleniowych (wykładowcy/instruktorzy), 

c) audytorzy, kontrolerzy, 

d) dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, 

e) kancelarie prawne współpracujące z WORD Zielona Góra, kancelarie notarialne, 

f) podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, utylizacji dokumentacji i sprzętu 

elektronicznego. 

 

9. Skarga na przetwarzanie danych osobowych. 

Na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: 

https://uodo.gov.pl. 

https://uodo.gov.pl/

