
Mariusz  Szczepanik  Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  OES  z  siedzibą  w  Krakowie  ul.
Wrocławska 48, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż:
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia;

 Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem prze-
twarzania;

 Dane mogą być udostępniane przez Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kie-
rowców  OES  podmiotom  upoważnionym  do  uzyskania  informacji  na  podstawie
przepisów: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2017 r. poz. 1260 z późn.zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojaz-
dami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 t.j.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 tekst jednolity z późn.zm.),  ustawa z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. poz. 1367),
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), usta-
wa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1040, z
późn.zm.); 

 Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z tre-
ścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

 Inspektorem ochrony danych w Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców
OES jest Mariusz Szczepanik; adres e-mail: mariusz.szczepanik@oes.com.pl;

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
szkolenia o ile nie stanowią inaczej odrębne przepisy;

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwa-
rzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Administratorem  danych  osobowych  jest  Mariusz  Szczepanik  Ośrodek  Szkolenia
Kierowców OES z siedzibą w Krakowie ul. Wrocławska 48; 30-011 Kraków.
Kontakt  z  inspektorem  Ochrony  Danych  w:  Mariusz  Szczepanik  Ośrodek  Szkolenia
Kierowców OES możliwy jest pod adresem mail: mariusz.szczepanik@oes.com.pl
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