EGZAMINOWANIE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRAWO JAZDY
Dotyczy to osób, które przystępują w WORD do egzaminu na prawo jazdy
niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej przystępują one do egzaminu.
Sposób pozyskiwania danych
Dane pozyskiwane są od osoby zainteresowanej przystąpieniem do egzaminu na prawo
jazdy
w momencie zapisu na egzamin (zapisu może dokonać sama osoba zainteresowana, jak i inna
osoba w jej imieniu).
Cele przetwarzania
Dane osobowe będą pozyskiwane w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego
na prawo jazdy. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym
profilowaniu.
Podstawy przetwarzania
Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku
z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest
do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny
wynikający z następujących przepisów:


Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym teks jednolity (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).



Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących pojazdami tekst jednolity (Dz. U.
z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).



Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016
r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885 z późn. zm.).



Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019
r. poz. 351 z późn. zm.).
Komu mogą być udostępnione dane osobowe



Upoważnionym pracownikom WORD.



Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko
– Pomorskiego w przypadku:
 kontroli,

 złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy.


Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku
z

podpisaną

umową

powierzenia

na

świadczenie

usług

dotyczących

teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu
Info-Car:


Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych
przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja,
Urząd skarbowy itp.).
Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:


listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc,



protokół egzaminacyjny – 50 lat,



zarejestrowane nagrania z części praktycznej egzaminu państwowego na prawo
jazdy „monitoring mobilny” – 21 dni,



dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:


karta wyjaśnienia przebiegu egzaminu – 2 lata,



rejestr skarg, wniosków i petycji – 25 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO osobie zapisanej na egzamin przysługują następujące prawa:


prawo dostępu do swoich danych,



prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

By osoba uzyskała pełną informacje, konieczne jest wyjaśnienie, kiedy powstają
następujące dokumenty:
Karta wyjaśnienia przebiegu egzaminu – jest to dokument tworzony w momencie, gdy
osoba zdająca wnosi do egzaminatora nadzorującego zastrzeżenia na sposób przeprowadzenia
egzaminu.
Rejestr skarg, wniosków i petycji – jest to rejestr, do którego trafia dokument tworzony
w momencie złożenia skargi przez osobę egzaminowaną.

