
Łódź, dn. …………………………………….. 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Ja, niżej podpisany…….………………………………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkały …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

legitymujący się dowodem osobistym seria ………………… nr …………………………………………………………. 

PESEL………………………………………………………….………….  oświadczam, że jestem właścicielem roweru  

marki ………………………………………………………..…………..……………………….który oddaję do oznakowania  

przez Straż Miejską w Łodzi. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o istnieniu 

możliwości  utraty gwarancji  udzielonej przez producenta roweru, za co Straż Miejska w Łodzi 

nie ponosi odpowiedzialności.  

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym oświadczeniu, w celu rejestracji w bazie danych 

„Ewidencja rowerów oznakowanych przez Straż Miejską w Łodzi”, prowadzoną przez Straż Miejską w Łodzi ul. Kilińskiego 81. Jednocześnie 

oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawienia.   

 

……………………………………………………………. 
                                                                                                    (czytelny podpis – imię i nazwisko) 

 

 

Wyżej wymieniony rower został oznakowany przez Straż Miejską w Łodzi  w dniu 

…………………………………………..…… numerem …………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………... 
                                                                                                         (pieczątka i podpis strażnika) 

 

Łódź, dn. …………………………………….. 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Ja, niżej podpisany…….………………………………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkały …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

legitymujący się dowodem osobistym seria ………………… nr …………………………………………………………. 

PESEL………………………………………………………….………….  oświadczam, że jestem właścicielem roweru  

marki ………………………………………………………..…………..……………………….który oddaję do oznakowania  

przez Straż Miejską w Łodzi. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o istnieniu 

możliwości  utraty gwarancji  udzielonej przez producenta roweru, za co Straż Miejska w Łodzi 

nie ponosi odpowiedzialności.  

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym oświadczeniu, w celu rejestracji w bazie danych 

„Ewidencja rowerów oznakowanych przez Straż Miejską w Łodzi”, prowadzoną przez Straż Miejską w Łodzi ul. Kilińskiego 81. Jednocześnie 

oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawienia.   

 

……………………………………………………………. 
                                                                                                    (czytelny podpis – imię i nazwisko) 

 

 

Wyżej wymieniony rower został oznakowany przez Straż Miejską w Łodzi  w dniu 

…………………………………………..…… numerem …………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………... 
                                                                                                         (pieczątka i podpis strażnika) 


