
listownie

NIE

Nr 

pytania
Odpowiedź

Nr 

pytania
Odpowiedź

Nr 

pytania
Odpowiedź

1 6 11

2 7 12

3 8 13

4 9 14

5 10 15

Sprawdzono tożsamość osoby egzaminowanej

Skład komisji egzaminacyjnej: 

przewodniczący

członek komisji

ulica:……………………………………………………….. nr domu/nr lokalu:………………………

nazwa odbiorcy:…………………………………………………………………………………………

9. Posiadam ważne zaświadczenie ADR

NUMER TESTU ...........................................

podpis

WYPEŁNIA KOMISJA EGZAMINACYJNA

TAK do dnia ………….

Marszałek Województwa Śląskiego uprzejmie prosi o zapoznanie się z informacją Administratora danych wynikającą

z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

która została umieszczona na odwrocie arkusza odpowiedzi. 

3. PESEL ……………………………..……… 4. Obywatelstwo ………………………………………….

5. Data  urodzenia……………………………. 6. Miejsce urodzenia ………………………………………

7. Sposób dostarczenia zaświadczenia ADR                  odbiór osobisty w UM

8. Adres korespondencyjny: 

kod pocztowy:……………………………

kraj:……………………………………………………….

miejscowość:………………………………………………

Egzamin - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

ARKUSZ ODPOWIEDZI

.......................................................

........................................................................ .......................................................

data, miejscowość podpis egzaminowanego

nr. tel. …………………………………….WYPEŁNIA OSOBA SKŁADAJĄCA EGZAMIN

1. Nazwisko…………………………………... 2. Imię…………………………………………………….

podpis
P- odpowiedź pozytywna

N- odpowiedź negatywna

POZ - wynik egzaminu pozytywny     

NEG - wynik egzaminu negatywny

1.  ……………………..……………...               

Zdający udzielił  błędnych odpowiedzi i uzyskał ……………..……wynik egzminu

2.  ……………………..……………...               .........................................................



Informacja Administratora danych zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 

UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego  

z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, 

strona internetowa: bip.slaskie.pl. 

 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 

adres email: daneosobowe@slaskie.pl; 

 

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

a) wydania zaświadczenia ADR, 

b) wydania wtórnika zaświadczenia ADR 

c) rozpatrzenia skargi na przebieg egzaminu, 

d) archiwizacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze, wynikający z art. 21 ust. 7, art. 23 ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia).  

 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 

danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  

podmiotowi przetwarzającemu, któremu zostało zlecone przetwarzanie: Polskiej 

Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz 

podmiotom realizującym archiwizację i obsługę informatyczną.  

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa dot. archiwizacji. 

 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem 

wydania zaświadczenia ADR lub jego wtórnika. Podanie danych jest obowiązkowe                   

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewydanie zaświadczenia ADR/ 

wtórnika zaświadczenia ADR.  

 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 


