
 
  

ZGŁOSZENIE DO I REGAT  

Żeglarskich o Puchar Centrum Sportów Wodnych  

  
Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, 29-30 sierpnia 2020 r.  

  

  

Nazwa…………………………………………………….  
Typ jachtu……………………………..  
Oznaczenie na kadłubie (Nr jachtu)    .................................  
  

  

STERNIK  JACHTU (Imię i nazwisko)   
  

          ......................................................................................................................................................  
  

Adres zamieszkania:      ........................................................................................................................  
  

Stopień żeglarski .................................................... rok urodzenia........................................................  
  

ZAŁOGA:  1. .......................................................................................................................................  

  

                    2..........................................................................................................................................  
  

                    3..........................................................................................................................................  

  

  

                   

Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat  

  

  
- Akceptuję Regulamin Regat; 
- Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urządzenia) 

wypornościowe;  
- Startuję na własną odpowiedzialność;  
- Przyjmuję pełną odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnych szkód podczas trwania zawodów oraz akceptuję orzeczenie o winie stwierdzone 

przez Komisję Protestową (z możliwością zastosowania procedury odwoławczej);  
- - Wyrażam zgodę na powołanie mnie do Komisji Protestowej w celu rozpatrzenia protestu lub serii protestów;  

  

  

.......................................                                  ..............................................................................               

data                                                                            podpis zgłaszającego jacht  

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej PL)      

informuję, że:  
• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportów Wodnych z siedzibą w Dąbkach.   
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach możliwy jest pod adresem email: csw@gminadarlowo.pl  
• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia zawodów.  
• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  
• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego–Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pai/Pani, że 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;  
• W odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

  


