WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
NA PAKIET USŁUG PRZYSTANI WODNEJ
OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO „PORTOFINO”
1. NAZWA JEDNOSTKI: ……………………………..… NR REJESTRACYJNY: ……………….……
2. DANE JEDNOSTKI:
Rodzaj: motorowa /żaglowa / wiosłowa*
Długość: ………..….…. Szerokość: ….…………………
Waga: …………………………..
Zanurzenie: ……………….……..
3. WŁAŚCICIEL
- imię i nazwisko ……………………………………………….……………..…………………………….
- adres …………………………………………………….….……………………………………..……….
- PESEL ……………………………………………………………………………………………………..
4. ARMATOR
- imię i nazwisko …………………………………………………..………………………………………….
- adres ………………………………………………………………….……………………………………..
5. PODMIOT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ (dane do faktury)
- nazwisko imię / pełna nazwa klubu lub firmy *……..….………………………………...………..................
………………………………………………………………………...…….…………………………………..
- adres ……………………………………….…………………………………………...……………………..
- NIP *……………………………………… lub nr PESEL …………………………………………….…….
- tel. …………………………………………….……………………….…………......
- e-mail ..……………………………………………………………………….………
6. WNIOSKOWANY OKRES ZAWARCIA UMOWY: od …………………… do ……………………
7. PREFEROWANE MIEJSCE POSTOJU:
Pomost nr ……………………..…… Miejsce nr ………...…………………
9. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż w pkt.5) *
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w porcie i uzyskaniem zgody na cumowanie.
Wybór preferowanego miejsca cumowania nie oznacza automatycznej jego rezerwacji. Potwierdzeniem
przyjęcia zamówienia i przyznania miejsca postojowego jest tylko i wyłącznie zawarta umowa określająca prawa
i obowiązki obu stron umowy.
Właściciele i armatorzy jednostek oraz członkowie ich załóg przebywający na terenie Przystani zobowiązani są do
przestrzegania „Regulaminu” oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi. Wejście na teren przystani wodnej
w Ośrodku Portofino jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

* niepotrzebne skreślić

……..…………….……….………………
data, czytelny podpis

W związku 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
(tzw. „RODO”) w przedstawiamy Państwu informacje dotyczące okoliczności przetwarzania danych
osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy na pakiet usług przystani wodnej

ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest MS Fortuna Piolska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 104 we
Wrocławiu
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1)

Rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy na pakiet usług przystani wodnej na podstawie:
•

2)

art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym).

Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
•

art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami
o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek,
mienie oraz finanse.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1)

w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy na pakiet usług przystani wodnej - do momentu zakończenia
rozpatrywania wniosku,

2)

w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia rozpatrywania wniosku,

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
•

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

•

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

•

prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowychw przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego przez administratora tj. art.
6 ust. 1 lit. e RODO*,

•

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rozpatrzenia złożonego wniosku. Tym samym
w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jego rozpatrzenie i ustosunkowanie się OW Portofino
do informacji w nim zawartych.

*Mowa o: Rozporządzeniu 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

