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Zał cznik nr 1 do Zarz dzenia 
Nr SM.0201.16.2018 Komendanta Stra y 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 24.05.2018 r. 

Gliwice,………………… 

 O WIADCZENIE  

Ja ni ej podpisany/a*……………………….………………………………………………….. 

Zamieszkały/a*…….…………………………………………………………………………… 

Pesel…………………………….………………………………………………………………. 

O wiadczam, e jestem wła cicielem roweru marki……………………………………………. 

kolor…………………………………………… nr ramy………………………………………. 

na podstawie przedstawionych dokumentów** ………………………………………………... 

który oddaj  do oznakowania w ramach akcji Stra y Miejskiej w Gliwicach „Oznakuj swój 

rower”.

1. Potwierdzam zapoznanie si  z Regulaminem akcji „Oznakuj swój rower” prowadzonej 

przez Stra  Miejsk  w Gliwicach i go akceptuj . 

2. Wyra am zgod  na wygrawerowanie na moim rowerze numeru identyfikacyjnego, który 

zostanie nadany zgodnie z kolejno ci  EWIDENCJI ROWERÓW OZNAKOWANYCH 

Stra y Miejskiej w Gliwicach oraz naklejenie naklejki informuj cej o oznakowaniu 

roweru. 

3. Wyra am zgod  na przetwarzanie podanych w o wiadczeniu danych osobowych w celu 

przyst pienia do akcji Stra y Miejskiej w Gliwicach „Oznakuj swój Rower”. 

………………………………………... 
Czytelny podpis wła ciciela roweru 

*niepotrzebne skre li

**wypełnia stra nik, który dokonuje oznakowania roweru 

Potwierdzenie wpisu do ewidencji 

Wy ej wymieniony rower został oznakowany przez Stra  Miejsk  w Gliwicach w dniu……… 

Numer ewidencyjny…………………………………. .  

………………………………………... 
Czytelny podpis  

i numer słu bowy stra nika 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) informujemy, i : 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Komendant Stra y Miejskiej 

w Gliwicach, ul. Bolesława miałego 2a, 44-121 Gliwice. 

2. W sprawach zwi zanych z niniejszym przetwarzaniem danych osobowych mo na 

si  kontaktowa  z inspektorem ochrony danych dost pnym pod adresem e-mail 

iod@sm.gliwice.eu. Osoby niekorzystaj ce z poczty elektronicznej mog  zło y  zapytanie 

telefonicznie pod numerem telefonu (32) 231-69-55 lub pisemnie w sekretariacie Stra y 

Miejskiej w Gliwicach przy ul. Bolesława miałego 2a, 44-121 Gliwice, wskazuj c form

w jakiej oczekuj  odpowiedzi i podaj c dane kontaktowe niezb dne do sposobu 

jej udzielenia. 

3. Dane osobowe zbierane s  celem organizacji akcji Stra y Miejskiej w Gliwicach 

„Oznakuj swój Rower”. 

4. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i numeru PESEL 

jest obowi zkiem umownym, niezb dnym w celu przyst pienia do akcji Stra y Miejskiej 

w Gliwicach „Oznakuj swój Rower”. 

5. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mo liwo ci przyst pienia do akcji 

Stra y Miejskiej w Gliwicach „Oznakuj swój Rower”. 

6. Dane osobowe nie b d  udost pniane, za wyj tkiem podmiotów upowa nionych 

na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe b d  przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowi zuj cym w Stra y 

Miejskiej w Gliwicach jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przysługuje Pani/Panu* prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich sprostowania, 

usuni cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

poprawiania, a tak e prawo do przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu* prawo do cofni cia zgody do przetwarzania danych osobowych 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodno  z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem. 

10. Przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi w zwi zku z przetwarzaniem danych 

do organu nadzorczego – Prezesa Urz du Ochrony Danych.  

Potwierdzam, e zapoznałam/em si  z powy sz  informacj

…………………………………………………… 
Czytelny podpis wła ciciela roweru 

*niepotrzebne skre li

Komendant 
Stra y Miejskiej w Gliwicach 

/-/ Janusz Bismor


