KLAUZULA INFORMACYJNA
Jarosław Leoniuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia
Kierowców ALE JAZDA Jarosław Leoniuk informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych
osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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”):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Leoniuk prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców ALE JAZDA
Jarosław Leoniuk ul. Antoniukowska 11, 15-740 Białystok.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, której
przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia wymaganego do zdobycia uprawnień do
kierowania pojazdami kat. B. ( podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe
przeprowadzenie szkolenia wymaganego do zdobycia uprawnień do kierowania
pojazdami kat. B.
4. Okres przetwarzania pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych związany jest ze
wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe
będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie
danych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione …………………………prowadzącemu
obowiązkowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków
drogowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z
wykorzystaniem profilowania.
8. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych
osobowych ma Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci
uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady
ochrony danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora.

_____________________________
(miejscowość, data)

_____________________________________
( Podpis kursanta)

