
  



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA ADR 

Zgodnie z z Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informuję, że 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Stanisław Włodarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk z siedzibą 91-496 Łódź ul. 

Nastrojowa 56 m. 18 zwanego dalej „przedsiębiorstwem” 

2) Jedyną osobą mającą dostęp do Pana danych osobowych jest wskazany wyżej Stanisław Włodarczyk tel. 668-

243-668 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach: 

a. związanych ze szkoleniem i  z  przeprowadzeniem egzaminu (ów) z zakresu przewozu towarów 

niebezpiecznych ADR 

b.  rejestracją wydanych zaświadczeń 

c. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym dokumentacji podatkowej 

d.  umożliwienia kontaktów przypominających  o kończącym  się  terminie  ważności  uprawnień ADR, o 

ile zostanie przez Panią/Pana wybrana taka możliwość.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

• Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku – o przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisy wykonawcze do 

ww. ustawy precyzujące wymagania ustawowe 

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności: 

a. Marszałek Województwa Łódzkiego oraz upoważnione przez niego osoby w ramach nadzoru nad 

kursami ADR, w tym członkowie komisji egzaminacyjnej 

b. Organy skarbowe poprzez dostęp do danych księgowych przedsiębiorstwa w przypadku jego kontroli 

lub w przypadku analizy pliku JPK 

c. Inne instytucje, o których zostanie Pani/Pan poinformowana (y) w ramach procedur związanych z 

przystąpieniem do egzaminu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Marszałka 

Województwa o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę, przy czym wyrażenie zgody jest warunkiem 

przystąpienia do egzaminu. 

 

5) Dane te będą przechowywane przez przedsiębiorstwo w okresach wynikających z: 

a.   ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku – o przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów 

wykonawczych do ww. ustawy precyzujących wymagania ustawowe 

b. przepisów podatkowych 

 

6) Nie będzie prowadzone zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

7)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania 

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe 

 

……………………………………………. 

podpis 


