WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SŁUPSKU,
UL. MIEROSŁAWSKIEGO 10
*Numer kursu...................................................................
*Osoba przyjmująca zgłoszenie.......................................
*-Wypełnia WORD
Karta zgłoszenia
na kurs ,,Kierowanie ruchem drogowym”
DANE OSOBOWE
1. Nazwisko i imię: ….............................................................................................
2. Nr PESEL

3. Adres zamieszkania............................................................................................
….............................................................................................................................
4. Numer telefonu....................................................................................................
W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja
2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz.1000) Administratorem danych osobowych
jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku, reprezentowany przez Dyrektora.

Słupsk, dnia......................................

…...........................................
podpis uczestnika kursu

Proszę zaznaczyć
zakres wykonywania czynności w zakresie kierowania ruchem, o którym mowa
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r.
poz.143)

□
□

pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym (Art. 6, ust. 1, pkt 4 ustawy)

osoba działająca w imieniu, na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi (Art. 6, ust.
1, pkt 5 ustawy)

□

osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię (Art. 6, ust. 1, pkt 6
ustawy)

□

kierujący autobusem szkolnym w miejscu postoju związanym z wsiadaniem lub
wysiadaniem dzieci (Art. 6, ust. 1, pkt 7 ustawy)

□

ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem
akcji ratowniczej (Art. 6, ust. 1, pkt 7a ustawy)

□

strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub
parku narodowego (Art. 6, ust. 1, pkt 8 ustawy)

□

pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu
pojazdu nienormatywnego (Art. 6, ust. 1, pkt 12 ustawy)

□

porządkowy przemarszu zorganizowanej grupy (np. pielgrzymka, pogrzeb)
(§ 2, ust. 1, pkt 1 rozporządzenia)

□
□

strażak jednostek ochrony przeciwpożarowej (§ 2, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia)

pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej (§ 2, ust. 1, pkt 4
rozporządzenia)

□

członek zespołu ratownictwa medycznego (§ 2, ust. 1, pkt 6 rozporządzenia)

