
ZGODA  
 
Ja niżej podpisana(y) ………………………………………….. identyfikująca(y) się dowodem 
osobistym o numerze……………………………… adres zamieszkania 
…………………………….. numer PESEL ………………………..…. numer telefonu 
………………. oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym 
…………………………………………… urodzonej/urodzonego w dniu ………………………. 
w…………………………….  
 
Deklaruję, że:  
• zapoznałam/em się z zasadami przedstawionymi w regulaminie Wypożyczalni  rowerów 
znajdującej się w Frydmanie, ul. …………………………………., oraz umową wynajmu roweru 
i je akceptuję, a także, że małoletni pozostający pod moją opieką zapoznał się z nimi,  
• wyrażam zgodę na zawarcie przez małoletniego umowy wypożyczenia roweru z 
Wypożyczalnią,  
• przejmuję odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokryję bieżące 
zobowiązania określone w Regulaminie,  
• przejmuję odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez małoletniego 
sobie lub osobom trzecim podczas trwania umowy wypożyczenia.  
 
 
……………………………………………………………………………………….  
miejscowość, data, czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)  
 
 
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenie 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 (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Piotr Pisarczyk prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą Bike’er, NIP……………., REGON:………….., ul. Zastodolna 20, 34-435 Frydman. (dalej Administrator).  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy wypożyczenia roweru  przez małoletniego.  
3. Administrator informuje, że przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 4. Administrator przechowuje dane osobowe 
przez okres konieczny do wykonania i rozliczenia umowy z małoletnim, dochodzenia roszczeń, w tym wykonywania uprawnień z tytułu 
reklamacji. 
 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące się przetwarzania danych osobowych, Klienci mogą 
kierować drogą mailową na adres ………………………….                             lub pisemnie na adres …….……………………………. 
6. Administrator informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.  
 
 
 
……………………………………… ………………………………………………. 
 miejscowość, data czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 


