
Olsztyn, dnia …………………………….. 

 

imię i nazwisko : ………………………..………………………………. 

adres zamieszkania:  ………………………..………………………………. 

PESEL:    ………………………..………………………………. 

telefon kontaktowy: ………………………..………………………………. 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

– Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego w Olsztynie 

ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn 

 

WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY / NIEWYKORZYSTANEJ OPŁATY ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY  

NA PRAWO JAZDY 

 

Wnoszę o zwrot nadpłaty / niewykorzystanej opłaty za egzaminy na prawo jazdy. 

Wpłaty dokonałem/am w dniu ……………………… na kwotę…………….. Niewykorzystaną opłatę proszę 

przekazać: 

* na rachunek bankowy nr:  ………………………………………………………………….  

* na adres zamieszkania:  …………………………………………………………………. 

Na powyższą opłatę nie był/był* wystawiony rachunek nr……………………………… 

 W załączeniu przedkładam dowód opłaty: TAK / NIE* 

* (niewłaściwe skreślić) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Instrukcji w sprawie zwrotu opłaty lub nadpłaty za egzamin 

państwowy na prawo jazdy obowiązującą w WORD Olsztyn. 

 

Uwagi:  

………….……………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………..……….………………………… 

Podpis wnioskującego 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO), informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
– Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, ul. Towarowa 17, 10-416 
Olsztyn. 
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
ochrony danych, pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych WORD Olsztyn, ul. Towarowa 17, 10-
416 Olsztyn lub e-mail: iod@word.olsztyn.pl;  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o 
kierujących pojazdami (tj. Dz.U.2020.1268 z póź. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych, w tym Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek 
wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, a także zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji roszczeń określonych w złożonym wniosku oraz celem 
przeprowadzenia ewentualnych wyjaśnień i ustalenia terminu i zasad zwrotu. 
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do identyfikacji 
Pani/Pana wpłat i dokonania zwrotu. W razie niepodania niezbędnych danych WORD nie będzie mógł 
zrealizować wypłaty. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy 
teleinformatyczne WORD w celu obsługi procesu egzaminowania oraz podmioty świadczące usługi 
związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych 
osobowych, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi oraz 
banki w zakresie realizacji płatności. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności 
realizacji roszczeń określonych w złożonym wniosku, terminu przedawnienia tychże roszczeń i przez 
czas określony przepisami prawa. 
8. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: 
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
 


