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Rejestr zbiorów danych osobowych.

1 WORD SĞUPSK -
Ewidencja os·b
egzaminowanych,
wynik·w egzamin·w i
protokoğ·w
egzaminacyjnych

Wojew·dzki OŜrodek
Ruchu Drogowego w
Sğupsku 76-200
Sğupsk  ul.
Mierosğawskiego 10

przetwarzanie jest
niezbňdne dla
zrealizowania
uprawnienia lub
speğnienia obowiŃzku
wynikajŃcego z
przepisu prawa;

Dopeğnienie
obowiazk·w
okreŜlonych w
przepisach prawa.
1. Organizowanie
egzamin·w
paŒstwowych dla
os·b ubiegajŃcych
siň o uprawnienia
do kierowania
pojazdami,
2. Organizowanie
szkoleŒ i ezamin·w
paŒstwowych dla
egzaminator·w w
celu uzyskania
przez nich
uprawnieŒ.

Osoby ubiegajŃce
siň o uprawnienia
do kierowania
pojazdami,
egzaminatorzy
uzyskujŃcy
uprawnienia.

nazwiska i imiona; data urodzenia;
miejsce urodzenia; ades
zameldowania lub pobytu; PESEL;
seria i nr dowodu osobistego; numer
telefonu; Nr profilu kandydata (PKK);
kod terytorialny; data wygenerowania
PKK; fotografia; obywatelstwo;
telefon, adres email (jeŜli zostağy
podane we wniosku); numer, datň
wydania prawa jazdy oraz kategorie
prawa jazdy (jeŜli osoba posiada);
numer, datŃ wydania pozwolenia (o
ile osoba posiada); nr i datň wydania
orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazaŒ do kierowania
pojazdami, termin nastňpnego
badania, wynikajŃce z niego
ograniczenia oraz zakres kategorii
prawa jazdy, kt·rego dotyczy; nr,
data wydania orzeczenia
psychologicznego o braku
przeciwwskazaŒ do kierowania
pojazdami, termin nastňpnego
badania, wynikajŃce z niego
ograniczenia oraz zakres kategorii
prawa jazdy, kt·rego dotyczy (jeŜli
jest wymagane); wskazanie czy
wniosek dotyczy: a) wydanie prawo
jazdy lub pozwolenia, b) przywr·cenia
cofniňtego uprawnienia do kierowania
pojazdami, c) wymiany wydanego za
granicŃ prawa jazdy nieokreŜlonego w
konwencjach o ruchu drogowym, d)
zwrotu zatrzymanego prawa jazdy;
informacje o okresie i zakresie
obowiŃzywania zakazu prowadzenia
pojazd·w mechanicznych; informacje
o okresie i zakresie obowiŃzywania
decyzji o cofniňciu uprawnieŒ do
kierowania pojazdami lub zatrzymaniu
prawa jazdy.

od os·b, kt·rych
dane dotyczŃ,

Powierzono
przetwarzanie danych:

Polska Wytw·rnia
Papier·w
WartoŜciowych S.A. z
siedzibŃ w Warszawie,
00-222 Warszawa, ul
R. Sanguszki 1

2015-02-02 2016-02-16

L.P. Nazwa zbioru 
danych

Administrator 
danych

Podstawa 
prawna 
utworzenia 
zbioru danych

Cel 
przetwarzani
a danych

Opis
kategorii
os·b,
kt·rych dane
dotyczŃ

Zakres przetwarzanych 
danych

Sposób 
zbierania 
danych

Spos·b
udostňpnia
nia
danych /
Odbiorcy
danych

Oznaczenie 
podmiotu o 
którym mowa 
w art 31

Informacje o
przekazaniu
danych do
paŒstwa
trzeciego

Przedsta
wiciel, o 
którym 
mowa w 
art 31a

Data 
Wpisu

Data 
ostatni
ej 
aktuali
zacji

Sğupsk  2016-02-19Wojew·dzki OŜrodek

Ruchu Drogowego w Sğupsku

76-200 Sğupsk

ul. Mierosğawskiego 10

REGON: 770944590
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5 WORD SĞUPSK - Baza
kontrahent·w

Wojew·dzki OŜrodek
Ruchu Drogowego w
Sğupsku 76-200
Sğupsk  ul.
Mierosğawskiego 10

zgoda osoby, kt·rej
dane dotyczŃ, na
przetwarzanie danych
jej
dotyczŃcych;przetwar
zanie jest niezbňdne
dla zrealizowania
uprawnienia lub
speğnienia obowiŃzku
wynikajŃcego z
przepisu prawa;

Sporzadzanie
dokument·w
sprzedaŨy

dane dotyczŃce
kontrahent·w
WORD SĞUPSK

nazwiska i imiona; ades zameldowania 
lub pobytu; NIP; nr konta bankowego

od os·b, kt·rych
dane dotyczŃ,

2015-02-02 2016-02-19

4 WORD SĞUPSK -
Monitoring
stacjonarny

Wojew·dzki OŜrodek
Ruchu Drogowego w
Sğupsku 76-200
Sğupsk  ul.
Mierosğawskiego 10

przetwarzanie jest
niezbňdne dla
wypeğnienia prawnie
usprawiedliwionych
cel·w realizowanych
przez administrator·w
danych albo
odbiorc·w danych, a
przetwarzanie nie
narusza praw i
wolnoŜci osoby, kt·rej
dane dotyczŃ;

Zapewnienie
bezpieczeŒstwa na
terenie oŜrodka dla
os·b i mienia oraz
doğoŨenie wszelkich
staraŒ w
zabezpieczeniu
ochrony danych
osobowych przed
dostňpem os·b
nieupowaŨnionych.

Osoby
przebywajŃce na
terenie i w
budynkach oŜrodka
egzaminacyjnego.

Wizerunek os·b przebywajŃcych na
terenie i w budynkach oŜrodka
egzaminacyjnego.

od os·b, kt·rych
dane dotyczŃ,

2015-02-02 2016-02-16

3 WORD SĞUPSK -
Monitoring mobilny

Wojew·dzki OŜrodek
Ruchu Drogowego w
Sğupsku 76-200
Sğupsk  ul.
Mierosğawskiego 10

przetwarzanie jest
niezbňdne dla
zrealizowania
uprawnienia lub
speğnienia obowiŃzku
wynikajŃcego z
przepisu prawa;

Rejestracja
przebiegu
egzaminu
paŒstwowego na
prawo jazdy.

Osoby
przystňpujŃce do
paŒstwowego
egzaminu na prawo
jazdy,
egzaminatorzy,
kandydaci na
egzaminatora,
instruktor, osoby
sprawujŃce nadz·r,
tğumacz przysiňgğy,
tğumacz jňzyka
migowego,
dyrektor i osoby
upowaŨnione przez
dyrektora.

nazwiska i imiona; Wizerunek osoby
zdajŃcej egzamin paŒstwowy,
egzaminatora, kandydata na
egzaminatora, instruktora, osoby
nadzorujŃcej, tğumacza przysiňgğego,
tğumacza jňzyka migowego, dyrektora
i os·b upowaŨnionych przez
dyrektora.

od os·b, kt·rych
dane dotyczŃ,

2015-02-02 2016-02-16

2 WORD SĞUPSK -
Ewidencja
instruktor·w

Wojew·dzki OŜrodek
Ruchu Drogowego w
Sğupsku 76-200
Sğupsk  ul.
Mierosğawskiego 10

przetwarzanie jest
niezbňdne dla
zrealizowania
uprawnienia lub
speğnienia obowiŃzku
wynikajŃcego z
przepisu prawa;

Przeprowadzanie
egzamin·w dla
os·b ubiegajŃcych
siň o wydanie
uprawnienia do
kierowania
pojazdami

Instruktorzy, kt·rzy
szkolŃ osoby
ubiegajŃce siň o
wydanie
uprawnienia do
kierowania
pojazdami

nazwiska i imiona; data urodzenia; 
PESEL;

od os·b, kt·rych
dane dotyczŃ, z
innych Ŧr·değ niŨ
osoba, kt·rej dane
dotyczŃ

2015-02-02 2016-02-16

L.P. Nazwa zbioru 
danych

Administrator 
danych

Podstawa 
prawna 
utworzenia 
zbioru danych

Cel 
przetwarzani
a danych

Opis
kategorii
os·b,
kt·rych dane
dotyczŃ

Zakres przetwarzanych 
danych

Sposób 
zbierania 
danych

Spos·b
udostňpnia
nia
danych /
Odbiorcy
danych

Oznaczenie 
podmiotu o 
którym mowa 
w art 31

Informacje o
przekazaniu
danych do
paŒstwa
trzeciego

Przedsta
wiciel, o 
którym 
mowa w 
art 31a

Data 
Wpisu

Data 
ostatni
ej 
aktuali
zacji


