
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w Szkole Nauki Jazdy ELWOJ Elżbieta Chodakowska 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Szkoła Nauki Jazdy ELWOJ Elżbieta Chodakowska, tel. 501 027 370, 
adres mailowy: osk.elwoj@gmail.com;  z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wilczyńskiego 13/11, kod pocztowy: 10-686 

2. Z uwagi na brak obowiązku oraz wielkość naszej firmy nie zatrudniamy Inspektora Danych Osobowych, więc wszystkie 
zgłoszenia, zastrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio do Administratora Danych. 

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO w następujących 
celach: 
a. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy cywilno-

prawnej zawartej z Szkołą Nauki Jazdy ELWOJ Elżbieta Chodakowska.  
b. w celach związanych z realizacją umowy, porozumienia oraz w celach marketingowych, jeżeli została wyrażona 

zgoda na przetwarzanie swoich danych.  
4. Ośrodek Szkolenia Kierowców jako administrator przetwarza następujące dane osobowe: 

a. Imię i nazwisko, 
b. Numer Pesel, 
c. Numer profilu kandydata na kierowcę (PKK), 
d. Numer telefonu, 
e. Adres e-mail. 

5. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą: 
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator 

przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz 

przesłania ich innemu administratorowi, 
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego 

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych, 
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Szkołę Nauki Jazdy ELWOJ 
Elżbieta Chodakowska, następnie zostaną trwale zarchiwizowane i będą przechowywane przez okres wynikający  
z przepisów. 

7. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, 
odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania. 

8. Powierzenie danych odbywa się na podstawie odpowiednich umów i z zachowaniem właściwej ich ochrony.  Możliwe 
podmioty przetwarzające dane osobowe to:  
a. podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, 
b. podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (systemów informatycznych  

i serwisów internetowych przeznaczonych dla szkół nauki jazdy tj. np. PortalOSK, SPSadmi, EasyOSK, podmioty 
realizujące usługi hostingowe), 

c. banki, 
d. biuro księgowe. 

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych. 
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.   


