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Gliwice, ………………… 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a*……………………….……………………………………………………………………….. 

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

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości …………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że jestem właścicielem roweru marki……………………………………………. 

Kolor……………………………... nr ramy…….………..……………. typ roweru………………….…………… 

w przypadku braku numeru ramy wpisać znaki szczególne…………………………………………………………, 

który oddaję do oznakowania w ramach akcji Straży Miejskiej w Gliwicach „Oznakuj swój rower”. 

1. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem akcji „Oznakuj swój rower” prowadzonej przez Straż Miejską 

w Gliwicach i go akceptuję. 

2. Wyrażam zgodę na wygrawerowanie na moim rowerze numeru identyfikacyjnego, który zostanie nadany 

zgodnie z kolejnością Ewidencji Rowerów Oznakowanych Straży Miejskiej w Gliwicach oraz naklejenie 

naklejki informującej o oznakowaniu roweru. 

3. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Straż Miejską 

w Gliwicach podczas akcji profilaktycznych. 

………………………………………... 
Czytelny podpis właściciela roweru 

 

*niepotrzebne skreślić 

Potwierdzenie wpisu do ewidencji 

Tożsamość osoby została potwierdzona na podstawie dokumentu tożsamości. 

Wyżej wymieniony rower został oznakowany przez Straż Miejską w Gliwicach w dniu………………………….. 

Numer ewidencyjny…………………………………. .  

………………………………………... 
Czytelny podpis  

i numer służbowy strażnika 
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I N F O R M A C J A  

dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas akcji profilaktycznych 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 

44 – 121 Gliwice. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą poczty 

elektronicznej: iod@smgliwice.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora, w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań profilaktycznych na rzecz zapobiegania popełniania 

przestępstw i wykroczeń, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa tj. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. 

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. 

6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych, 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów 

przetwarzania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

Komendant 

Straży Miejskiej w Gliwicach 

/-/ Janusz Bismor  
(podpis elektroniczny) 
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