DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W WAŁBRZYCHU
ul. Piotra Wysockiego 28; 58-304 Wałbrzych

Miejscowość …………………………..

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W WAŁBRZYCHU
ul. Piotra Wysockiego 28; 58-304 Wałbrzych

Data: ……………………………

Miejscowość …………………………..

Data: ……………………………

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Nazwisko i imię ………………………………………………………………

Nazwisko i imię ………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu lub E-mail………………………………………

Numer telefonu do kontaktu lub E-mail………………………………………

LP

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

Czy Pan(i) jest obecnie objęty(a) nadzorem epidemiologicznym
(kwarantanna)?

TAK

NIE




NIE

2

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą,
u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?

TAK

3

Czy występują u Pana(i) objawy ?:
- temperatura ciała powyżej 37,5º
- oznaki infekcji, kaszel, katar, wysypka skórna
- trudności w oddychaniu

1



TAK





PYTANIE
Czy Pan(i) jest obecnie objęty(a) nadzorem epidemiologicznym
(kwarantanna)?

TAK

1




NIE

2

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą,
u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?

TAK

TAK

NIE

3

Czy występują u Pana(i) objawy ?:
- temperatura ciała powyżej 37,5º
- oznaki infekcji, kaszel, katar, wysypka skórna
- trudności w oddychaniu

NIE



OŚWIADCZENIE OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO:
- egzaminu państwowego na prawo jazdy,
- szkolenia lub kursu.
Oświadczam, że jestem świadomy(a) sytuacji epidemiologicznej i możliwości zakażenia
wirusem SARS CoV-2. Wnoszę o przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy /
szkolenia lub kursu.
Czytelny podpis: ………………...………………….

ODPOWIEDŹ

LP




NIE




OŚWIADCZENIE OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO:
- egzaminu państwowego na prawo jazdy,
- szkolenia lub kursu.
Oświadczam, że jestem świadomy(a) sytuacji epidemiologicznej i możliwości zakażenia
wirusem SARS CoV-2. Wnoszę o przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy /
szkolenia lub kursu.
Czytelny podpis: ………………...………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZCIWDZIAŁANIEM COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZCIWDZIAŁANIEM COVID-19

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor WORD Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu 58-304,
ul. Piotra Wysockiego 28;
2) W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
Osobowych z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor-rodo@word.walbrzych.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. c)
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu podejmowania czynności
zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy
udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.
5) Dane osobowe są przechowywane przez Administratora jedynie przez okres konieczny do uzyskania informacji
o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia koronawirusem u pracownika lub osoby przystępującej do
egzaminu/kursu/szkolenia,
6) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z usług Ośrodka. Odmowa podania
danych skutkowała będzie niemożliwością wykonania usługi przez pracowników Ośrodka.
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