
ZG OSZENIE – ZA OGA JACHTU 
 

XX GI YCKIE REGATY EGLARSKIE 
„Rz d – Samorz d”  

 

11 maja 2019 r. Wilkasy, jezioro Niegocin 
AZS COSA O rodek w Wilkasach, ul. Niegoci ska 5, 11-500 Wilkasy 

 
 

          INSTYTUCJA………………………………………………………………………………… 
 

                          OZNACZENIE NA KAD UBIE (nr jachtu)    ................................. 
 
 
  

                                    KLASA 
 

 
 
STERNIK  JACHTU (imi  i nazwisko)  ....................................................................................... 
 
Stopie eglarski ................................................................................................................................. 
 
 
POZOSTA A ZA OGA:  
 

        1. ....................................................................................................................................... 
 
                    2. ....................................................................................................................................... 
 
                    3. ....................................................................................................................................... 
 
               
 
Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat 
 
 
Przyjmuj  zobowi zania wynikaj ce z zawiadomienia o regatach, przepisów regatowych 
ISAF, przepisów PZ  i instrukcji eglugi.  
Przyjmuj  pe  odpowiedzialno  za prawid owe wyposa enie za ogi jachtu w osobisty 
sprz t ratunkowy. Akceptuj  start w regatach na w asn  odpowiedzialno . 
 
 
..................................... 
                data 
 
.......................................    .......................................    .......................................   .......................................  
        podpis sternika              podpis cz onka za ogi            podpis cz onka za ogi           podpis cz onka za ogi 

 
OMEGA  

STANDARD 

 



* O wiadczenie o zapoznaniu si  z warunkami Regulaminu Regat „XX Gi yckie Regaty eglarskie „Rz d – Samorz d”. 
wiadczam, i  zapozna em si  ze wszystkimi warunkami Regulaminu Regat. 

 
 
………..………………………   ………..………………………  ………..………………………   ………..……………………… 
 Czytelny podpis Uczestnika Regat       Czytelny podpis Uczestnika Regat      Czytelny podpis Uczestnika Regat      Czytelny podpis Uczestnika Regat             
      
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w formularzu zg oszeniowym: 
Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zg oszeniowym „ZG OSZENIE – 
ZA OGA JACHTU XX GI YCKIE REGATY EGLARSKIE” przez Administratora Danych Gminny O rodek Kultury  
i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko w celu uczestnictwa w Regatach. 
Podaj  dane osobowe dobrowolnie i o wiadczam, e s  one zgodne z prawd . 
Znam tre  klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawo dost pu do tre ci swoich 
danych, prawo ich poprawiania oraz mo liwo ci wycofania zgody w dowolnym momencie. 
 
 
………..………………………   ………..………………………  ………..………………………   ………..…………………….... 
 Czytelny podpis Uczestnika Regat       Czytelny podpis Uczestnika Regat      Czytelny podpis Uczestnika Regat      Czytelny podpis Uczestnika Regat             
 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 
Wyra am zgod  na upublicznienie mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji 
w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko poprzez publikacj  wizerunku na stronie internetowej 
Administratora oraz bezp atne przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom zdj  z Regat. 
 

 
………..………………………   ………..………………………  ………..………………………   ………..……………………… 
 Czytelny podpis Uczestnika Regat       Czytelny podpis Uczestnika Regat      Czytelny podpis Uczestnika Regat      Czytelny podpis Uczestnika Regat             
 

 
* obowi zkowe  
 
 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) informuj , e:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu zg oszeniowym „ZG OSZENIE – ZA OGA 
JACHTU XX GI YCKIE REGATY EGLARSKIE” jest Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  
przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko, reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Mo e si  z Pan/Pani z nami kontaktowa  poprzez numer telefonu 87 428-04-16 lub adres e-mail: gokir@ugg.pl 
3) Mo e si  Pan/Pani kontaktowa  z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Jaromirem Dylewskim pod adresem  

e-mail: biuro@inbase.pl 
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6, ust.1, lit. a RODO w celu: 

a) uczestnictwa w Regatach; 
b) upublicznienia wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem poprzez publikacj  wizerunku na stronie internetowej 

Administratora oraz bezp atne przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom zdj  z Regat. 
5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mog  by  podmioty, z us ug których w celu realizacji zada  na podstawie art. 

28 RODO korzysta Administrator, a tak e podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

6) Pana/Pani dane osobowe nie s  przekazywane do pa stw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG). 

7) Pana/Pani dane osobowe b  przez nas przechowywane do momentu realizacji celu, w którym zosta y zebrane lub 
odwo ania zgody. 

8) Ma Pan/Pani prawo do: 
a. dania dost pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
c. przenoszenia danych osobowych, 
d. cofni cia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych w celu uczestnictwa w Regatach, 
niemo liwa b dzie realizacja zada  zwi zanych z celem wskazanym w pkt. 4 a). 

10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 


