
 

ZGŁOSZENIE DO SPŁYWU KAJAKOWEGO 

„SPŁYW PO MARE DAMBIENSIS – NA WYSPĘ WIELKA KĘPA” 

 
Udział w spływie od 13 roku życia.  
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie wyłącznie pod opieką dorosłych. 
Uczestnicy muszą posiadać umiejętność pływania wpław oraz minimalne doświadczenie w pływaniu kajakiem. 

 
 

Imię i nazwisko 
 

Termin spływu 
 

Godzina spływu 
 

Data urodzenia 
 

Adres zamieszkania 
 

 

Numer telefonu 
 

E-mail 
 

Rozmiar kamizelki 
asekuracyjnej 

 

Podpis uczestnika* 
 

 
DANE OPIEKUNA (w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej) 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Numer telefonu 
 

E-mail 
 

Rozmiar kamizelki 
asekuracyjnej 

 

Podpis opiekuna 
prawnego** 

 

* - Własnoręczny podpis uczestnika potwierdza, że posiada on umiejętność pływania, minimalne doświadczenie w pływaniu kajakiem  
oraz że nie ma przeciwwskazań do wzięcia udziału w spływie kajakowym ze względu na stan zdrowia 



 

** Opiekun prawny osoby niepełnoletniej jest jednocześnie uczestnikiem spływu. Własnoręczny podpis opiekuna prawnego osoby 
niepełnoletniej potwierdza, że posiada on umiejętność pływania, minimalne doświadczenie w pływaniu kajakiem oraz że nie ma 
przeciwwskazań do wzięcia udziału w spływie kajakowym ze względu na stan zdrowia 

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a 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) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie 
z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19 w celach związanych z organizacją spływu. 

                     
 

…………………………….  2019 r.                                               
                       data                                                                                  

 

 
 
 

................................................... 
        podpis 

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a 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) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie nieodpłatne wizerunku mojego/mojego dziecka dla potrzeb promocyjnych Centrum Żeglarskiego, w tym celem 
umieszczenia ich na stronach internetowych administrowanych przez Centrum Żeglarskie i wykorzystania ich w innych działaniach 
promocyjnych m.in.: 

1. utrwalanie całości lub fragmentów wybranych przez Centrum Żeglarskie w postaci cyfrowej,  
np. na nośniku (CD – R, DVD), 

2. zwielokrotnianie dowolną techniką całości lub fragmentów wybranych przez Centrum Żeglarskie, 
3. publiczne wystawienie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 
4. wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w sieci internet, programach radiowych lub 

telewizyjnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
5. wprowadzanie do obrotu poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału lub kopii egzemplarzy, 
6. zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie całości lub fragmentów poprzez jego publikację  

w wydawnictwach książkowych i wydawnictwach prasowych, materiałach promocyjnych i informacyjnych Centrum 
Żeglarskiego (elektronicznych, cyfrowych lub w formie drukarskiej). 

 

…………………………….  2019 r.                                               
                       data                                                                                  

 

 
 
 

................................................... 
        podpis 

 
 
 
 



 

Obowiązek informacyjny  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) 

informuję, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie przy ul. 
Przestrzennej 19 kod pocztowy 70-800, tel. +48 91 460 0844, e-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Żeglarskim możliwy jest pod adresem email 
iod@centrumzeglarskie.pl 

Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie 
danych w celach organizacyjnych zawiązanych z organizacją regat organizowanych przez Centrum Żeglarskie 

Kategorie przetwarzanych danych: dane armatora oraz jego dane teleadresowe podane w zgłoszeniu, wizerunek 
Pana/i oraz dzieci 

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby korzystające z serwisów Centrum Żeglarskiego 

Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuje Panu/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje ono jednak bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Podanie pana/i danych osobowych oraz danych dziecka jest warunkiem uczestnictwa regatach realizowanych przez 
Centrum Żeglarskie. W razie nie podania powyższych danych osobowych nie będzie możliwy udział w regatach. 

Administrator nie planuje przekazywać Pana/i oraz dzieci danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państwa 
trzecich. 

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


