Wniosek o przyjęcie na szkolenie
dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….…..................................................................
PESEL …………………………………………………………………………....................................................................................................
Data urodzenia ………………………………………………Miejsce urodzenia ……………………………..….…………………………………………….
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..................................................................................
Kod pocztowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer prawa jazdy (poz. 5) ………………………………………………………………..........................................................................
Organ wydający prawo jazdy (poz. 4c) …………………………….....…………………….………….……………………………………………………..
Data wydania prawa jazdy (poz. 4a)…………………...............................................................................................................
Data wydania po raz pierwszy prawa jazdy (poz.10) …………………………………………………………………………………………………….
Kategorie prawa jazdy ……………………………………………………………………….……….………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy* .........................................................................................................................................................
* dane dobrowolne nieobowiązkowe

Faktura VAT:

TAK

NIE

Osobę biorącą udział w szkoleniu

firmę

Nazwa firmy …………………………………………....………………………………………...………………………………………………………………………
Ulica …………………………………………..……………………………………….…..…………… nr ................................................………….………
Kod …………………………….… Miejscowość …………………………………………………….....……..………................................................
NIP………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przyjąłem do wiadomości, że:
1. Nie przysługuje mi zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego z tytułu odbycia niniejszego szkolenia w następujących
przypadkach:
a)
gdy nie upłynął okres jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
b)
jeśli przed rozpoczęciem szkolenia posiadana liczba punktów karnych ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub
przekroczyłaby 24.
c)
gdy osobie uczestniczącej w szkoleniu, nie upłynął od ostatniego szkolenia, okres 6 miesięcy.
2. WORD we Wrocławiu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieobniżenie liczby punktów na skutek niespełnienia przez uczestnika kursu warunków do
obniżenia liczby punktów.
3. Po ukończeniu szkolenia Komendant Wojewódzki zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu z
datą najwcześniejszą.
4. Podane we wniosku / formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych – Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego, z siedzibą przy
ul. Łagiewnickiej 12, 50-512 Wrocław, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w
celu zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia oraz wydania zaświadczenia ukończenia, a także w celach archiwizacyjnych.
5. Każda osoba ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
6. Podanie danych w niniejszym formularzu jest obowiązkowe, zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami
naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 488).
7. Podane dane osobowe zostaną udostępnione następującym instytucjom:
Komendant Wojewódzki Policji w celu obniżenia liczby posiadanych punktów karnych.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@dord.dolnyslask.pl

.................................................
miejscowość i data

.......................................................................
podpis osoby

