
OŚWIADCZENIE 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….…………..……………………………………………………………….  

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr dowodu osobistego lub PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………  

Nr prawa jazdy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

 
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że dobrowolnie i na własną odpowiedzialność biorę udział w jazdach na 
terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy mieszczącego się w Wasilkowie przy ul. Dmowskiego 19 (zwanego 
dalej: ODTJ), stanowiącego własność Autoszkoły FAWORYT – Szkolenia i Transport Krzysztof Kulesza 
(NIP: 9660630663). 
Oświadczam, że jestem świadomy(a) zagrożeń i ryzyka związanych z moim uczestnictwem w jazdach na terenie 
obiektu ODTJ, w szczególności mam świadomość, że:  

1. teren obiektu nie stanowi drogi publicznej, strefy zamieszkania ani strefy ruchu w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym i przepisy tej ustawy nie mają zastosowania 
na terenie toru;  

2. część pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie ODTJ w szczególności motocykli torowych, 
samochodów rajdowych, gokartów itp. może nie być zarejestrowana, jak również nie podlegać 
obowiązkowi przeprowadzania okresowych badań technicznych,  

3. część osób korzystających z ODTJ nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów po drogach 
publicznych (praw jazdy), a ich praktyczne umiejętności jazdy po torze nie są w żaden sposób sprawdzane, 

4. polisa ubezpieczeniowa ODTJ nie obejmuje pokrycia szkód poniesionych przez osoby korzystające z ODTJ 
oraz szkód wyrządzonych przez te osoby osobom trzecim, 

5. uprawianie sportów motorowych w tym także uczestnictwo w jazdach na terenie ODTJ stwarza ryzyko 
utraty życia lub zdrowia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa, i 
uczestniczę w takich jazdach w charakterze kierowcy lub pasażera uwzględniając to ryzyko 

Ponadto oświadczam, że:  

1. korzystając z własnego pojazdu posiadam polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

2. uczestniczę w jazdach nie będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków ani żadnych innych substancji 
psychoaktywnych lub mogących wpłynąć na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu;  

3. mam ukończone 18 lat;  
4. mój stan zdrowia, kondycja fizyczna i psychiczna są odpowiednie dla uczestniczenia w jazdach na terenie 

ODTJ;  
5. uczestniczę w jazdach na terenie ODTJ świadomy własnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przeze 

mnie innym osobom, korzystającym z ODTJ bądź przebywającym na terenie ODTJ lub wyrządzone 
Właścicielowi ODTJ, 

6. zapoznałem się z Regulaminem Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Autoszkoły Faworyt, zrozumiałem 
jego treść i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie mojego wizerunku, w szczególności publikowanie zdjęć, 
filmów i wywiadów z moim udziałem na stronach internetowych ODTJ i serwisach społecznościowych.  
 
 
Data …………………………      Czytelny podpis …………………………………..……………………  



*niepotrzebne skreślić 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) pragniemy poinformować, że 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Autoszkoła Faworyt Szkolenia i Transport Krzysztof 
Kulesza, ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 318, 15-888 Białystok, NIP:9660630663, adres do kontaktu 
odtj@faworyt.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie 
przekazanej przez Panią/Pana zgody oraz  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz w celu realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oznacza to , że dane są przekazywane 
w celu świadczenia usług, które są oferowane przez nasz tor. Informujemy, że jesteśmy jedynym 
Administratorem danych i Państwa dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Dane osobowe 
Pani/Pana będą  przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu wykonania usługi, jednocześnie 
informujemy, że  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również do zapomnienia. Wydana zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta. W razie nieprawidłowości ma Pani/Pan 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że  podanie danych osobowych jest całkowicie 
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może problemami z prawidłowym wykonaniem usługi. 

 

mailto:odtj@faworyt.com

