Gryfice, 1.06.2019 r.
……………………….………………………………….
/imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych/

…………………………….…………………………….
/nr telefonu/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, jako rodzic/prawny opiekun٭: syna/córki٭

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
iż zezwalam mojemu dziecku na samodzielną jazdę rowerem p o d c z a s rajdu rowerowego (ul. ks.
S. Ruta - Sienkiewicza za szpital - przez las do Rzęskowa - Przybiernówko (postój na placu zabaw, poczęstunek)
- Grądy - Przybiernówko Kolonia - Gryfice /ok. 25 km/) z Gryficką Grupą Rowerową KORBA w ramach

imprezy „Dzień Dziecka – Akademia Cyrkowa” i tym samym biorę na siebie pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dziecka w czasie trwania ww. imprezy. Rajd rowerowy odbędzie się 1.06.2019 r.

Pouczenie:
1) osoby poniżej 18 roku życia mogą kierować rowerem jedynie posiadając kartę rowerową (Art. 96 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - z późn. zmianami),
2) osoby poniżej 10 roku życia mogą jeździć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (ponieważ osoba
kierująca rowerem w wieku do 10 lat pod opieką osoby dorosłej jest traktowana jako pieszy, co wynika
z Art. 2 pkt. 18 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – z późn. zmianami)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gryficki Dom Kultury z siedzibą w Gryficach przy
ul. Niepodległości 53, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zezwolenia Pani/Pana dziecku na samodzielną
jazdę rowerem podczas V GRYFICKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO i nie będą udostępniane
innym odbiorcom,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia V GRYFICKIEGO RODZINNEGO
RAJDU ROWEROWEGO.

…………………………………………………………………………..…….
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

