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                                                                               OŻARÓW MAZOWIECKI, dnia ___________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------  

(imiona i nazwiska rodziców/rodzica/opiekuna prawnego – wypełniamy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 
 

(adres zamieszkania/zameldowania – wypełniamy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 

Tel. -                                                         e-mail:    
( telefon kontaktowy  , e-mail – wypełniamy czytelnie) 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNA PRAWNEGO  

DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO ROWERU ORAZ AKTUALNEGO STANU 

ZDROWIA DZIECKA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO                       

NA KARTĘ ROWEROWĄ LUB DO NAUKI JAZDY ROWEREM 

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim 

 
 

My / Ja  niżej podpisani / podpisana/y ______________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
                   (imię – imiona i nazwiska rodziców/rodzica/opiekuna prawnego – wypełniamy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 

będąc w pełni świadomi / świadoma/y    o ś w i a d c z a m y / oświadczam , że : 

I. dostarczony przez nas / przeze mnie rower marki ……………………………………………………………………….……………..…………………………………………………..……………., na  którym 

nasze / moje dziecko  
 

 _________________________________________________________________________ 

                 (imię i nazwisko dziecka (ucznia), klasa  – wpisujemy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 
        

przystąpi do egzaminu praktycznego na kartę rowerową  
 

jest w pełni sprawny technicznie i posiada niezbędne wyposażenie przewidziane przez 
prawo  o ruchu drogowym, a zatem posiada sprawnie działający hamulec, dzwonek,                            
i bierzemy / biorę pełną odpowiedzialność na wypadek gdyby dziecko uległo wypadkowi     
z przyczyn technicznych roweru, który osobiście dostarczyłem do szkoły. 

 

II.  stan zdrowia naszego / mojego dziecka  

_________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko dziecka (ucznia)  – wpisujemy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 

jest dobry i wyrażamy / wyrażam zgodę na przystąpienie do egzaminu praktycznego na 
kartę rowerową  i bierzemy / biorę za to pełną odpowiedzialność, albowiem nie istnieją 
jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, aby nasze / moje dziecko nie mogło poruszać 
się rowerem, w tym  uczestniczyć w stosownym egzaminie. 
 

III. – że ____________________________________na  przetwarzanie naszych / moich danych  
( wyrażamy zgodę , nie wyrażamy zgody, wyrażam zgodę , nie wyrażam zgody – wpisujemy czytelnie 

pismem odręcznym ) 

 osobowych oraz danych naszego / mojego dziecka – wyłącznie dla potrzeb 
związanych z uzyskaniem  przez nasze/ moje  dziecko karty rowerowej ,   
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zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik  

           Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

           i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

           w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu  

            takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 
 

                                                                ___________________________________________________________ 
                                                          (własnoręczne i czytelne podpisy rodziców składających niniejsze oświadczenie )  

    
POUCZENIE 
 
1) karta rowerowa wydawana jest przez dyrektora szkoły nieodpłatnie,   

2) przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne i nie ma wpływu na ocenę z techniki, 

3) dziecko w dniu przystąpienia do egzaminu musi mieć ukończone 10 /dziesięć / lat.   
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1) W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje  Pani/Panu następujące  

uprawnienia:  

2) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania; 

3) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO 

lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”); 

4) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO; 

5) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych 

Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które 

odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania 

zgody; 

6) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych,                   

o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa                    

w art. 21 ust. 1 RODO; 

7) W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie 

Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje  Pani/Panu prawo do cofnięcia  

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie  to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana 

zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana  Danych Osobowych ma charakter 

dobrowolny.      
 


