
KLAUZULA INFORMACYJNA  I ZGODA DLA KURSANTÓW

Zgodnie z art. 13 RODO 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego
dalej „ Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest Danuta  Mazanek,  prowadząca  działalność

gospodarczą pod firmą Szkoła Jazdy Zebra Danuta Mazanek, wpisaną w Centralnej Ewidencji  i
Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ulicy Moniuszki 1/18,
posiadającą numer NIP: 6451983114, REGON: 242910973, numer telefonu +48 606 20 15 92/ +48
32 281 11 89, e-mail: biuro@szkolajazdyzebra.pl.

2. Administrator danych osobowych informuje, iż nie został powołany Inspektor ochrony danych i
sam wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z
siedzibą  w  Warszawie  00-902  przy  ulicy  Sagnuszki  1,  NIP  525-000-10-90  ;  "ALKATO"  Biuro
Rachunkowe – Tomasz Śliwowski, ul. Antoniego Józefczaka 29, 41-902 Bytom, NIP 6181511284;
firma hostingowa: HAKGER Hubert Kowalski, ul. Szkolna 22-006 Nowa Słupia, NIP PL9591433266.
Odbiorcami Pani/Pana danych są również podmioty,  którym są przekazywane dane w związku z
przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz w związku z wydaniem prawa
jazdy ,  tj.:  Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice oddział  w Bytomiu ul.  Strzelców
Bytomskich 98 , 41-902 Bytom, oraz Wydział Komunikacji przy urzędzie Miejskim w Bytomiu , ul.
Parkowa 2  41-902 Bytom. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą również  podmioty
publiczne wykonujące zadania na podstawie przepisów prawa oraz dane osobowe wynikające z
przepisów Towarzystw Ubezpieczeniowych, 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy przeprowadzania kursu na
prawo jazdy na podstawie art.6 ust.1 lit.a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych RODO.

5. Pani Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz  nr Pesel będą przechowywane przez
okres 10 lat od ostatniego wpisu w Książce osób szkolonych. Pozostałe podane dane osobowe
będą przechowywane przez okres  2 lat od wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu na prawo
jazdy oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń przepisów prawa podatkowego.

6. Danuta  Mazanek,  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Szkoła  Jazdy  Zebra  Danuta
Mazanek, oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Nią środki techniczne i organizacyjne w celu
zapewnienia  bezpieczeństwa  procesom  przetwarzania  danych  osobowych  odpowiadają
wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
a) żądania od Administratora danych dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprosto-

wania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO).

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , jednakże odmowa poda-

nia danych w wymaganym przez Administratora zakresie może skutkować nieprzystąpie-
niem do umowy na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy.

Data Podpis


