Załącznik do Regulaminu szkolenia „Profesjonalni Kierowcy”
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu szkoleń organizowanych w ramach
projektu „Profesjonalni Kierowcy”, którą akceptuję i do której nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń. W trakcie
szkolenia zobowiązuję się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
Jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Posiadam prawo jazdy kategorii
C+E, nie jestem aktualnie zatrudniony/-a w żadnej firmie transportowej, jak również nie prowadzę własnej
działalności gospodarczej. Mój stan zdrowia pozwala na czynny udział w szkoleniu w ramach projektu
„Profesjonalni Kierowcy”, bez ryzyka dla mnie, prowadzącego szkolenie, innych uczestników oraz osób trzecich.
Ponadto oświadczam, że zostałem/-łam w pełni poinstruowany/-a w zakresie obsługi pojazdu ciężarowego
Volvo, który zobowiązuję się prowadzić w ramach szkolenia zgodnie z przepisami ruchu drogowego, w sposób,
który nie będzie stanowił zagrożenia dla osób i mienia oraz stosować się do zaleceń prowadzącego szkolenie.
Zdając sobie sprawę z zagrożeń wynikających z udziału w szkoleniu „Profesjonalni Kierowcy”, w szczególności
związanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym, w tym konsekwencji kolizji w ruchu drogowym dla życia,
zdrowia i mienia, oświadczam, że biorę udział w szkoleniu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
[ ] Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych wybranym przez Volvo Polska Sp. z o.o. przedstawicielom
przedsiębiorstw transportowych w celu ewentualnej rekrutacji mojej osoby.
[ ] Wyrażam zgodę na publikację w materiałach wewnętrznych i zewnętrznych Volvo Polska Sp. z o.o. informacji
na temat mojego udziału w projekcie szkoleniowym dla młodych kierowców pod nazwą „Profesjonalni
Kierowcy” w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku.
[ ] Wyrażam zgodę na przesyłanie mi treści na podany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych,
informacji o promocjach i konkursach,

_______________________
Miejscowość/Podpis/Data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia
„Profesjonalni Kierowcy” jest Volvo Polska Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000015750, NIP
8951009619, adres poczty elektronicznej:
szkolenia@profesjonalnikierowcy.pl dalej „Administrator lub
VOLVO”.

Okres przechowywania danych
Podane przez okres przeprowadzenia szkolenia a następnie
przechowywane w naszej bazie kierowców do czasu wycofania przez
Ciebie zgody, Podane przez Ciebie dane przechowywane będą
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych
użytkownika należy kierować do Group Privacy Officer w VOLVO na
adres gpo.office@volvo.com lub pocztą lub telefonicznie:
AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405
08 Göteborg, Szwecja +46 (0)31 66 00 00

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:
ü podmiotom z Grupy VOLVO świadczącym na rzecz
administratora usługi w zakresie IT, Księgowości, Obsługi
Administracyjnej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora;
ü Agencji marketingowej wspierającej program „Profesjonalni
kierowcy” tj. PAGE Interactive Sp. j. ul. Tarczyńska 22/13, 02023 Warszawa;
ü wybranym przez Volvo Polska Sp. z o.o. przedstawicielom
przedsiębiorstw transportowych w celu ewentualnej rekrutacji
uczestnika szkolenia;
ü poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać
udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na
podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Profesjonalni Kierowcy”,
gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest akceptacja
przez uczestników szkolenia Regulamin (podstawa prawna art. 6
ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 – dalej zwanym RODO
2. analitycznych i statystycznych Administratora, gdzie podstawą
jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych jakim jest
chęć stałego doskonaleni usług, produktów i organizacji
działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3. udostępnienia danych uczestników szkolenia wybranym przez
Volvo Polska Sp. z o.o. przedstawicielom przedsiębiorstw
transportowych w celu ewentualnej rekrutacji uczestnika
szkolenia – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez
Ciebie zgoda (art. 6 ust. lit. f) RODO).
4. publikacja w materiałach wewnętrznych i zewnętrznych Volvo
Polska Sp. z o.o. informacji na temat mojego udziału w projekcie
szkoleniowym „Profesjonalni Kierowcy” w zakresie imienia i
nazwiska oraz wizerunku – podstawą prawną przetwarzania jest
wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. lit. f) RODO);
5. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych
Administratora zachęcające do nabycia produktów i usług VOLVO
– podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażona zgodnie z wymogami
art. 7 RODO;
6. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych
Administratora w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes
administratora danych jakim jest utrzymywanie relacji z
partnerami poprzez oferowanie im produktów i usług VOLVO –
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f)
RODO;
7. profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie
produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty –
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadnionego interesu VOLVO, gdzie uzasadnionym interesem
jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
1. Imię,
2. Nazwisko,
3. Adres,
4. numer telefonu,
5. nazwa użytkownika,
6. adres e-mail,
7. data urodzenia,
8. data uzyskania prawa jazdy,
9. kategoria prawa jazdy,
10. doświadczenie,
11. oświadczenie o zatrudnieniu
Informacje o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie łączy się
z brakiem możliwości otrzymywania informacji o produktach i
usługach VOLVO.

Podane przez Ciebie dane nie będą udostępniane poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
Prawa osoby, której dane dotyczą
W każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie
danych. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed
wycofaniem.
Ponadto, przysługuje Ci prawo do:
ü dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
ü wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W
szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
oraz profilowania
ü przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim
Ciebie dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu
administratorowi danych
ü wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się
ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do
których dane kontaktowe wskazane zostały powyżej

