
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 

PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW 
 

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,  

ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno, tel. 65 525-51-24, e-mail: sekretariat@word.leszno.pl (kontakt z inspektorem 

ochrony danych: listownie: na adres ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno, poprzez e-mail: word@leszno.net). 

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w procesach egzaminowania kierowców i kandydatów na 

kierowców.  Dane osobowe zawarte w profilu kandydata na kierowcę oraz profilu kierowcy zawodowego mogą 

pochodzić ze starostw powiatowych, szkół nauki jazdy oraz ośrodków egzaminacyjnych. 

Do Państwa danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora danych, 

podmioty świadczące usługi na jego zlecenie, a także podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów 

prawa. 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Niepodanie 

przez Państwa danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia egzaminu.  

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



INFORMACJA O PODSTAWACH PRAWNYCH ORAZ OKRESACH PRZECHOWYWANIA  
DANYCH OSOBOWYCH 

 

Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania 
Okres przechowywania 

danych osobowych 

Egzaminowanie kierowców  

i kandydatów na kierowców, 

wykonywanie zestawień 

statystycznych dotyczących 

egzaminów, cel archiwalny w 

interesie publicznym. 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z: 

• art. 117 ust. 1 punkt 3) ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 

• rozdziałem 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami; 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 

czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów 

dokumentów stosowanych w tych sprawach; 

• § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie 

Zgodnie z kategorią 

archiwalną Rzeczowego 

Wykazu Akt** 

stosowanego w 

Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego w 

Lesznie (protokoły 

egzaminacyjne: 50 lat), 21 

dni (zarejestrowany 

przebieg egzaminu 

praktycznego).  



Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania 
Okres przechowywania 

danych osobowych 

wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami; 

• Art. 39b1 ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 

marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania 

kierowców wykonujących przewóz drogowy; 

• § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty 

kwalifikacji kierowcy.  

Art. 9 ust. 2 punkt g) RODO* (dane dotyczące zdrowia) w 

związku z § 6 ust. 4. punkt 22) rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. w 

sprawie wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami (kody ograniczeń 



Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania 
Okres przechowywania 

danych osobowych 

zdrowotnych). 

Rozpatrywanie skarg 

dotyczących egzaminów na 

prawo jazdy oraz prowadzenie 

nadzoru nad procesem 

przeprowadzania egzaminów 

na prawo jazdy. 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 117 ust. 1 punkt 

3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym oraz art. 54, 68 i 69 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 o kierujących pojazdami. 

Zgodnie z kategoriami 

archiwalnymi Rzeczowego 

Wykazu Akt** (rejestr 

skarg: 25 lat) 

Wypełnienie obowiązku 

archiwizacji dokumentów 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 5 ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

Zgodnie z kategoriami 

archiwalnymi Rzeczowego 

Wykazu Akt** 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
** Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych    
     wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 


