DEKLARACJA POSTOJU W PORCIE JACHTOWYM
W MIEJSCOWOŚCI WYLAZŁÓW W 2020 roku
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. NAZWA JEDNOSTKI ..............................................................................................................................
2. DANE JEDNOSTKI:
TYP/MODEL……………………………………………………………………………………………………………………………………..
NR. REJESTRACYJNY…………………………………………………………………………………………………………………………
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ………………………………………………………………………………………………………………………
SZEROKOŚĆ JEDNOSTKI ……………………………………………………………………………………………………………………
ZANURZENIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. JEDNOSTKA: żaglowa / wiosłowa / motorowa *
4. WŁAŚCICIEL: - imię i nazwisko...............................................................................................................
adres..........................................................................................................................................................
tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. UŻYTKOWNIK(wpisać tylko jeśli dane są inne niż w pkt 4) -imię i nazwisko.........................................
………………………………………………..adres......................................................................................................
tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. TERMIN POSTOJU - od ____- ____- 2020 r. do ____ - ____ - 2020 r.
7. SPOSÓB PŁATNOŚCI - gotówka  , przelew 
 PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY
- imię i nazwisko/pełna nazwa klubu lub firmy* …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..NIP: .....................................................
adres..........................................................................................................................................................
adres do korespondencji...........................................................................................................................
tel. ..............................................................., e-mail: ………………………………………………………………………..
Uprzejmie informujemy, że w trakcie imprez wodnych mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu Portu
Jachtowego, co może się wiązać z koniecznością zmiany cumowania jednostek zgodnie ze wskazaniem
upoważnionego pracownika przystani.
Użytkownicy jednostek oraz członkowie ich załóg przebywający na terenie przystani zobowiązani są do
przestrzegania regulaminu Portu Jachtowego w miejscowości Wylazłów oraz poleceń wydawanych przez
pracowników obsługi. Ponadto wejście na teren portu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Na podstawie art. 6 lit a i b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji postojowej dla potrzeb
realizacji umowy na postój w przystani oraz akceptuje REGULAMIN PORTU JACHTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
WYLAZŁÓW, zapoznałem/ am się z zasadami korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej –
Port Jachtowy w miejscowości Wylazłów (Uchwała Nr XVI/103/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia
2020 r (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2907).)
* niepotrzebne skreślić

................................................
DATA I PODPIS

Po wypełnieniu i podpisaniu formularza proszę Deklarację odesłać na e-mail: ug_peczniew@wp.pl lub
dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 43 678-15-12 wew. 32

1.

Administratorem Pana/ Pani danych zawartych w DEKLARACJI POSTOJU W PORCIE

2.

JACHTOWYM W MIEJSCOWOŚCI WYLAZŁÓW W 2020 roku jest Gmina Pęczniew
reprezentowana przez Wójta Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew,
kontakt: 43 678-15-12, email: ug_peczniew@wp.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: magdalena@kuszmider.com.pl

3.

Padanie danych jest dobrowolne, ale nie podanie nie powoli na uzyskanie zgodny
dotyczącej postoju w Porcie.

4.

Dane będą przetwarzane w celu uzyskania zgodny na postój w Porcie oraz zawarcia
umowy związanej z korzystaniem z infrastruktury Portu.

5.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie na podstawie przepisów prawa. Administrator może przekazać/powierzyć
Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub właściwie
skonstruowanych, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia
danych do przetwarzania.

6.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych
osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,

7.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres
ADO
lub
drogą
elektroniczną
kierując
korespondencję
na
adres
magdalena@kuszmider.com.pl

8.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych
przez Administratora. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

9.

Pani/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

10.

Dane osobowe będą przechowywane są zgodnie z okresami archiwizacji wynikającymi z
instrukcji kancelaryjnej, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

