
REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC  
na kursach prawa jazdy organizowanych przez OSK „Drive it” Maciej Sornat 

 
 

Definicje używane w niniejszym regulaminie: 

• Wykonawca – Ośrodek Szkolenia Kierowców „Drive it” Maciej Sornat; 

• Uczestnik Kursu – osoba chcąca odbyć kurs prawa jazdy; 

• Zamawiający – osoba rezerwująca miejsce na kursie dla innej osoby; 

• Kurs – zorganizowane szkolenie teoretyczne odbywające się w siedzibie Wykonawcy; 

• Spotkanie organizacyjne – spotkanie w wyznaczonym terminie rozpoczynające Kurs. 

 
 

§ 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Zajęcia teoretyczne w OSK Drive it odbywają się w grupach liczących od 5 do 12 Uczestników. 
2. W przypadku małej liczby zgłoszeń (poniżej 4 osób), Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania                              

lub zmiany terminu rozpoczęcia kursu na późniejszy. 
3. O zapisie na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i ilość wolnych miejsc na kursie. 

 
 

§ 2. OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKA KURSU / ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Aby zarezerwować miejsce na kursie należy: 
a. Podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu); 
b. Wpłacić zadatek w wysokości min. 200zł (należność za Kurs zostanie pomniejszona o kwotę zadatku). 

2. W przypadku rezerwacji miejsc przez Internet (strona www, komunikatory internetowe) lub telefonicznie 
Uczestnik Kursu lub Zamawiający ma 7 dni roboczych na wpłatę zadatku. Po tym czasie rezerwacja miejsca 
traci ważność. 

3. Płatności zadatku można dokonać w siedzibie Wykonawcy gotówką lub kartą, oraz przelewem na konto 
Wykonawcy. 

4. Uczestnik Kursu ma obowiązek dostarczyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) i umowę szkolenia najpóźniej 
w dniu spotkania organizacyjnego. Niedostarczenie w/w dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja         
z Kursu, a miejsce zostanie przydzielone następnej oczekującej osobie. 

5. Nieobecność na Spotkaniu organizacyjnym bez wcześniejszej informacji będzie traktowana jako rezygnacja 
z Kursu, a miejsce zostanie przydzielone następnej oczekującej osobie. 

6. W przypadkach rezygnacji z Kursu bez wcześniejszej informacji, opisanych w pkt 4 i 5 wpłacony zadatek nie 
będzie zwracany. 

7. Uczestnik Kursu / Zamawiający ma prawo zrezygnować z rezerwacji miejsca, najpóźniej na 7 dni przed 
terminem Spotkania Organizacyjnego. Wpłacony zadatek Wykonawca zwróci w terminie do 7 dni roboczych 
od daty otrzymania informacji o rezygnacji. 

8. Informację o rezygnacji Uczestnik Kursu / Zamawiający może przekazać osobiście w siedzibie Wykonawcy oraz 
przez kontakt telefoniczny pod nr 500 32 80 90. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rezerwacji miejsc na kursach prawa jazdy organizowanych przez 
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Drive it" Maciej Sornat, który zrozumiałam/em w całości, akceptuję i nie wnoszę do 
niego żadnych zastrzeżeń. 
 
 
 

………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                    Uczestnik Kursu / Zamawiający 

 

Dane do przelewu: 
Drive it Maciej Sornat, plac Targowy 18, 55-220 Jelcz-Laskowice 

Rachunek bankowy: 
ING Bank Śląski S.A.: 28 1050 1575 1000 0097 4765 4177 



Informacje dotyczące przetwarzania przez Drive it Maciej Sornat danych osobowych. 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka, w tym szczególnych kategorii 
(dotyczących zdrowia) będzie Drive it Maciej Sornat, z siedzibą plac Targowy 18, 55-220 Jelcz – Laskowice. 

2. W Drive it Maciej Sornat powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD: kontakt@drive-it.pl 
3. Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka przetwarzane będą w celach zapewnienia najwyższego 

możliwego stopnia bezpieczeństwa organizacji i realizacji kursów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d 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 zwanego dalej Rozporządzeniem. 

4. Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka będą przetwarzane przez Drive it Maciej Sornat w celach: 
a) realizacji rezerwacji miejsca na kursie prawa jazdy oraz umowy na szkolenie nauki jazdy, 
b) otrzymywania od firmy Drive it powiadomień dotyczących szkolenia, takich jak: przypomnienie o terminie 

spotkania, umówienie się na zajęcia z instruktorem, wysyłanie kodów dostępu do testów online oraz 
innych ważnych informacji - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonu lub innych 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, 

c) archiwalnych (dowodowych). 
5. Odbiorcą Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka będą osoby upoważnione przez Administratora                

do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, 
którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty 
przetwarzające). 

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka, a także prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie 
Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne                         
do uczestnictwa w kursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w kursie. 

9. Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 
poddawane profilowaniu. 

10. Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka nie będą przekazane do państwa trzeciego, za wyjątkiem 
korzystania z usług Dropbox oraz Google Docs, zgodnie z regulaminami tych usług. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Drive it Maciej Sornat, 
z siedzibą plac Targowy 18, 55-220 Jelcz - Laskowice, jako administratora danych osobowych, zgodnie                                            
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Informacje dotyczące przetwarzania moich danych 
osobowych przez Drive it Maciej Sornat zawarte są w "Informacji dotyczącej przetwarzania przez Drive it Maciej 
Sornat danych osobowych." 
 
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że poniższa zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie 
przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.      
                                                      
Wyrażam zgodę na używanie przez Drive it Maciej Sornat telefonu lub innych telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i poczty e-mail dla celów marketingu bezpośredniego OSK Drive it. 

 
Data i podpis oświadczającego: 

 

 

………………………………………………………….. 
Osoba szkolona / opiekun osoby szkolonej 

 


