
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZNIA 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 
 

1. Imię/ Imiona …………………………………..……………. 

2. Nazwisko ……………………………………………………. 

3. Data urodzenia  ……………………………………….. 

4. Adres zamieszkania: kod …………… , miejscowość ………………………………., 

ul. …………………..………….. , nr budynku …………., lokalu …………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

                                                                  /data i czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów dziecka/ 

 

 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECKA NA 

WYDANIE KARTY ROWEROWEJ 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………………….. 

/ imię i nazwisko dziecka/ 

                              do egzaminu na kartę rowerową, oraz na wydanie tego dokumentu. 

 

 

                                                                                

……………………………………………………………………………… 

                                                                  /data i czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów dziecka/ 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 
dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z egzaminem na Kartę rowerową 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO) 

 

1. Administratorem danych osobowych Pana/i oraz dziecka którego jest Pan/i opiekunem ustawowym  

jest: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku,  ul. Równa 19/21 80-067 Gdańsk 

2.  Inspektorem Ochrony Danych jest dr Bartosz Mendyk , iod@pord.pl 

3.  Dane osobowe Pana/i oraz dziecka, którego jest Pan/i opiekunem ustawowym są 

przetwarzane w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem 

egzaminu  na kartę rowerową i wydaniem dokumentu: Karta rowerowa, potwierdzającego 

kwalifikacje Pana/i dziecka do kierowania rowerem. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 

1. Lit. e) RODO- działanie realizowane w interesie publicznym,  na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 

r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej - (Dz.U. 2013, poz. 512). 

4. Dane osobowe  Pana/i oraz dziecka którego jest Pan/i opiekunem ustawowym będą udostępniane 

jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane osobowe Pana/i oraz dziecka, którego jest Pan/i opiekunem ustawowym są przechowywane 

przez Administratora  przez okres 10 lat od dnia przeprowadzenia procedury egzaminu na Kartę 

rowerową.  

6. Przysługuje Panu/i  prawo:  

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, 

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).  

7. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia procedury egzaminu na Kartę 

rowerową przez Administratora.  

8. Dane osobowe osób uprawnionych nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(w tym profilowaniu). 

9. Dane osobowe osób uprawnionych nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2

