
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

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

 UDZIAŁU W KURSIE REEDUKACYJNYM  

W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ

           I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI  LITERAMI 

Deklaruję uczestnictwo w kursie zgodnie z art. 98 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

roku o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2021 poz. 1212 i 1997)

 

Nazwisko i imię:
                  
 
Data urodzenia  

 

Miejsce urodzenia

 

PESEL:  

 

Nr telefonu
 

Adres e-mail: ............................................................ 

 

 

Adres korespondencyjny :

 

 kod pocztowy  

Poczta 

                  

 

Ulica / Miejscowość 
                  

 

Nr domu  Nr mieszkania  

 

 

Możliwość wykonania badań psychologicznych w kwocie 150 zł:  TAK       /   NIE ) * 

* Niepotrzebne skreślić  

Warunki uczestnictwa: 

1. Przedłożenie przed rozpoczęciem szkolenia dokumentów tj.:  wypełnionej karty zgłoszenia  

oraz potwierdzenia dokonania płatności za kurs. 

2. Płatność za kurs najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia w kwocie 500 zł na 

rachunek: 
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; 

PKO  BANK Polski SA 69 1020 2892 0000 5202 0786 6785. 

             

       

  -   

      



 

 

W przypadku gdy na szkolenie są wolne miejsca, dopuszczalne jest zgłoszenie udziału i

wniesienie opłaty nie mniej niż jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia. 

3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na dwa lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem 

szkolenia nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty. 

4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania

    zaświadczenia o odbyciu kursu. 

5. Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, że osoba obowiązana do ukończenia kursu 

reedukacyjego jest obowiązana do przedstawienia Staroście zaświadczenia o jego ukończeniu 

w terminie miesiąca od dnia doręczenia informacji.

6. Niniejszy kurs realizuje na własny koszt i własne ryzyko. 
 

Akceptuję powyższe warunki oraz oświadczam, że zapoznałam/em  się z „Regulaminem szkoleń  
przeprowadzanych  przez   Małopolski  Ośrodek Ruchu  Drogowego  w  Nowym  Sączu”.  
 
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 a i c 

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

5) 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;

6) 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; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania 

narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu (Dz. U z 2013 r. poz. 9 z późn. zm ) 

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

 

…………………………….. ………………………………………………..
Miejscowość i data Podpis osoby zgłaszającej się na kurs

 


