
Załącznik nr 1 do Regulaminu Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port Cigacice” 

 

                                                                                                                     Cigacice, dnia …………………… 

                                                                    

     ZGŁOSZENIE POBYTU 

1. NAZWA JEDNOSTKI ……………………………………………….…….………... 

    BANDERA ………DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI …....... NR REJ.……….…………... 

2. ARMATOR ……………….….………… ADRES ……………..…….…………….. 

3. WŁAŚCICIEL ………………….………. ADRES ……….………………………… 

4. OSOBA ( PODMIOT ) DOKONUJĄCA OPŁATY ………………….…………….. 

ADRES ……………………….……………………………………………………… 

TEL. …………………...………  E – MAIL ………………………………….. 

5. Przewidywany czas postoju: OD ………………… DO ……….………… 

6. Kierunek jazdy…………………………………………………………….. 

 

7. Proszę o wystawienie faktury bez podpisu osoby uprawnionej lub upoważnionej z 

naszej strony. 

                                                            Podpis ………………...…………...………….. 

 

8. Dane do faktury: ………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………. NIP …………………..…………… 

 

9. Adres korespondencyjny: ………………………………..…………………………... 

…………………………………………………………………………..………………. 

10. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu Odrzańskiej Przystani 

Turystycznej „Port Cigacice”. 

 

                                                                     PODPIS (imię i nazwisko czytelnie) 

 

                                                                    ……...………………………………. 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

"Sulechowianka"w Sulechowie(adres: ul. Licealna 10B, 66-100 Sulechów, telefon 

kontaktowy:725 048 000) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi polegającej na 

najmie przez dowolny okres dla właścicieli lub posiadaczy jednostek pływających 

stanowisk cumowniczych i innych urządzeń Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port 

Cigacice” oraz naliczeniu opłat z w/w tytułu. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

6) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do ich przenoszenia, 

a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 

3. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem jego realizacji. 

 

 


