
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

n r  .................  ... z dnia .. .... /( a . JnC yćŁ  .........

zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 162 z dnia 8 czerwca 2017 r, 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne 
dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii 
prawa jazdy: C1,C1+E,C i C+E lub D1,D1+E,D i D+E oraz nadania jej regulaminu 
wewnętrznego, zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 63 z dnia 
7 lutego 2018 r..

§1
Załącznik nr 6 do Regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy 
kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej 
uzupełniającej przyspieszonej w  zakresie bloków programowych określonych odpowiednio 
do kategorii prawa jazdy: C1,C1+E,C i C+E lub D1,D1+E,D i D+E, stanowiącego załącznik 
do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 162 z dnia 8 czerwca 2017 r. w  sprawie 
powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób 
ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 
w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: 
C1,C1+E,C i C+E lub D1,D1+E,D i D+E oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego, 
zmienionego Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 63 z dnia 7 lutego 2018 r., 
otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi W ydziału Infrastruktury Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§3

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 25 maja 2018 r.

^OJjpW ODA DOLNOŚLĄSKI 

Paweł Hreniak





Załącznik nr 6 do Regulaminu

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana(y)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych 
w  poniższej tabeli.

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 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/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostałem/am 
poinformowany/a przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, działającego 
z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z siedzibą we W rocławiu przy pl. Powstańców 
W arszawy 1 i przyjmuje do wiadomości, iż:

1) Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest W ojewoda Dolnośląski, 
wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, zlokalizowanego we W rocławiu przy pl. Powstańców W arszawy 1,

2) Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we W rocławiu przy pl. Powstańców 
W arszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@ duw.pl,

3) podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w  celu przekazania ich do Centralnej 
Ewidencji Kierowców,

4) podstawą prawną przetwarzania podanych powyżej danych osobowych jest art. 39c ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

5) odbiorcą podanych powyżej danych osobowych będzie Centralna Ewidencja Kierowców,

6) okres przechowywania podanych powyżej danych osobowych wynika z Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 
stycznia 2011 r.,

7) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

mailto:in@duw.pl


8) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych,

9) podanie powyższych danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

10) w przypadku niepodania powyższych danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie 
zapisów wynikających z art. 39c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

11) podane powyżej dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w  tym profilowaniu,

12) mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

......................................., d n ia ............................................................................

(miejsce) (data i podpis osoby składającej oświadczenie)


