
 

 

 
MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO  W NOWYM SĄCZU 

 
ul.29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz 

tel. 18/ 449-08-99, fax: 18/ 449 08 81, e-mail: szkolenia@mord.pl 

 

        Nowy Sącz, dnia ....................................... 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

osoby zgłaszającej się na kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych 

 
 

1. Nazwisko i imię: ........................................................................................................................ 

2. Data i miejsce urodzenia:  .......................................................................................................... 

3. Numer PESEL: ........................................................................................................................... 

4. Adres zamieszkania: ................................................................................................................... 

5. Adres do korespondencji: ........................................................................................................... 

7. Posiadane prawo jazdy:  

Nr ....................................... Kat. .........................................     Data uzyskania ........................... 

              (poz. 5 prawa jazdy)          (poz. 9-10 prawa jazdy)                      ( dotyczy kat. C) 

Organ Wydający: ............................................................................................................................ 
                            (poz. 4c prawa jazdy) 
8. Rodzaj szkolenia

1
 

   ADR początkowe: 

           podstawowe wszystkich klas 

           doskonalące-cysterny 

   ADR doskonalące: 

           podstawowe wszystkich klas 

           doskonalące cysterny 

 

9. Posiadane uprawnienia 
2
: ............................................................................................................. 

                          (Numer, zakres oraz data uzyskania uprawnień) 
 

........................................................................................................................................................................ 

                                     (Data ukończenia szkolenia/numer zaświadczenia) 
 
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że na dzień złożenia niniejszej karty zgłoszeniowej: 
a) ukończyłem/am 21 lat, 
b) nie stwierdzono wobec mnie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o 

których mowa w art. 39 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.  z 2016 r. 

poz. 1907) 
c) nie stwierdzono wobec mnie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o 

których mowa w art. 39 a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
d) uzyskałem/am kwalifikację wstępną/kwalifikację wstępną przyspieszoną/szkolenie okresowe

3
, o których mowa w 

                                                 
1  Właściwe zaznaczyć 

2  Wypełnia osoba posiadająca uprawnienia ADR 

3  Właściwe podkreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 



art. 39A ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul.29 

Listopada 10,zgodnie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016. 

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016, informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączy ul.29 Listopada 10; 

2) Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego  jest Zbigniew Hudziak tel.18 44 90 880, mail: 

iod@mord.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia/kursu  na podstawie art. 6 ust 1 

pkt c. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie właświwy Urząd Marszałkowski. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  5lat. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

2016/679; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie  
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z 

zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r. poz. 619),oraz Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

18 grudnia 2013 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 304 z późn. zm.). 
 

9) Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 
 

 

 

          

 .................................................................         

            Podpis osoby szkolonej      

                                                                                                                                                                  
 

 

 


