Załącznik nr 1
…………………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………
nr PESEL
WNIOSEK
o przystąpienie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Jestem świadomy/a występującego zagrożenia epidemicznego z powodu choroby zakaźnej COVID-19
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dlatego zobowiązuję się w razie jakichkolwiek symptomów
chorobowych powstrzymać od uczestnictwa w egzaminie. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie
miałem/am kontaktu z osobą, u której potwierdzono/podejrzewa się zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
lub osobą będącą na kwarantannie, a także nie mam takich objawów, jak: gorączka, kaszel, duszności,
nagła utrata/zaburzenia węchu /smaku. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
egzaminie. Zobowiązuje się przez cały czas trwania egzaminu zakrywać usta i nos przy pomocy
maseczki, a przed rozpoczęciem każdej części egzaminu zastosować środki ochrony rąk (użyć płynu
dezynfekującego lub założyć rękawice ochronne). Akceptuję fakt, że podczas trwania egzaminu
również członkowie komisji egzaminacyjnej będą pozostawali w maseczkach i stosowali inne środki
ochrony osobistej (płyn dezynfekujący, rękawiczki).
W związku z powyższym, deklaruję, że będę uczestniczył/ła w egzaminie na własne ryzyko i na własną
wyłączną odpowiedzialność. Tym samym, zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Instytutu Transportu
Samochodowego i członków komisji egzaminacyjnej za ewentualne negatywne skutki dla mojego
zdrowia i życia spowodowane lub pozostające w związku z epidemią.

……………………………………………………………………………….
Proponowane miejsce i data egzaminu

…………………………………………………………
Data i podpis osoby egzaminowanej

Informacje o przetwarzaniu danych
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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) – dalej „RODO”, niniejszym
informuję, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
1. Administratorem danych jest
 Instytut Transportu Samochodowego (ITS), ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa.
 Dane kontaktowe Administratora: info@its.waw.pl
 ITS powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą Państwo kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@invoi.email
2. Cele przetwarzania danych:
 Przeprowadzenie egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
3. Okres przechowywania danych osobowych:
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres 5 lat.
4. Odbiorcy danych osobowych:
 organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie - w przypadku gdy jest to niezbędne dla
realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem,
 organy nadzorujące, sądy i inne organy władzy, niezależni doradcy zewnętrzni, audytorzy
lub podmioty udzielające świadczeń lub finansowania.
 co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych:
 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu,
 prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim Pani /Pana dane są
przetwarzane na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe,
a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia egzaminu na certyfikat
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Zapoznałem/-am się:
……………………………….………………………………………………..
podpis (imię i nazwisko)

