
PRZYSTAŃ JACHTOWA MARINA GDYNIA 2023 
DEKLARACJA POSTOJU JEDNOSTKI NA WODZIE 

 
Umowa postojowa nr ………../DON/2023

1. Nazwa jednostki: ……………………………………………………...… 2. Numer rejestracyjny: ……………………………………..…………… 

3. Bandera: ………………………………...………………….............……... 4. Jednostka (podkreśl właściwe): żaglowa/motorowa 

5. Długość całkowita jednostki (m.b.):…..……………………….. 6. Model jednostki: …………………………………………….…………... 

7. Jednostka (podkreśl właściwe): prywatna/klubowa 

8. Właściciel: ………………...………………...…………………………...... adres: ……………………………………………………………………………….. 

9. Armator: ….………………...………………...………………................... adres: ……………………………………………………………………………….. 

10. Osoba/podmiot zawierający umowę postoju jednostki na podstawie niniejszej deklaracji: 

Imię i nazwisko: ….………………...………………...…………..…………... PESEL: ………………………………………………………………….…………... 

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

Tel.: ………………...………………...……………………………..….…………… e-mail: ………………………………………………………...……….…………... 

11. Dane do faktury (jeżeli dotyczy): ……………………………………………………….…………………………………………………………..…………… 

Osoba/podmiot: ……...………………...………………………...………….. adres: ……...………………...……………………….......................…………... 

PESEL (osoba fizyczna)/KRS (firma)/NIP (podkreśl właściwe i wpisz dane): 

12. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w pkt 9): ……...………………...………………………............................................................ 

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

Tel./fax: ……………...………………...……………………………..…………... e-mail: ………………………………………………………...…………………… 

Podstawa do reprezentowania podmiotu wskazanego w punkcie 11. (pełnomocnictwo) 

13. Deklarowany czas postoju: 

DATA POSTOJU 
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

DO SKŁADANIA DEKLARACJI 
DATA ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI 
UWAGI 

(NR FV,SPOSÓB PŁATNOŚCI, ITP.) 
    

    

    

    

14.  Usługi dodatkowe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Planowane imprezy sportowe lub żeglarskie na terenie mariny w Gdyni w sezonie letnim 2023: 

• Gdynia Sailing Days (3-30 lipca) 
• IRONMAN Gdynia (4-6 sierpnia) 

W trakcie ww. wydarzeń mogą nastąpić utrudnienia w dostępie oraz funkcjonowaniu Mariny, co spowodować może 
konieczność przecumowania jednostek zgodnie z Regulaminem Mariny. 
  



Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GCS. z siedzibą w Gdyni, ul. Olimpijskiej 5/9; 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy z tytułu postoju jednostki, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie 

danych osobowych; 
3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podpisując niniejszą deklarację wyrażam zgodę na: 
• wystawienie faktury bez podpisu osoby z naszej strony uprawnionej lub upoważnionej; 
• objęcie treścią umowy obowiązującego Regulaminu oraz Cennika Przystani Jachtowej Marina Gdynia. 

Jednocześnie oświadczam, że: 
• zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz Cennika Przystani Jachtowej Marina Gdynia; 
• przyjąłem do wiadomości informację o czasowych ograniczeniach w funkcjonowaniu Mariny Gdynia. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami otrzymania zniżki określonymi w Cenniku i Regulaminie Przystani Jachtowej Marina Gdynia, jak poniżej: 

• wymagany do uzyskania zniżki czas postoju jednostki, wyłącznie przy jego zadeklarowaniu w sposób ciągły (poszczególne krótsze postoje nie 
sumują się i tym samym nie uprawniają do skorzystania ze zniżki), 

• wystąpienie o wystawienie faktury VAT z tytułu postoju jednostki nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym postojem  
i nie później niż w dniu jego rozpoczęcia (w przypadku braku możliwości osobistego złożenia wniosku, dopuszcza się możliwość złożenia w formie 
mailowej lub innej pisemnej o takiej samej treści),    

• dokonanie płatności z góry w terminie określonym na fakturze VAT, z uwzględnieniem pozostałych zasad określonych  
w Regulaminie. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119/1 z 
4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu, zwane dalej: „Administratorem" z siedzibą w Gdyni  ( 81-538) przy ul. 
Olimpijskiej 5/9. 
2. Może Pani/Pana skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: 
iod@gdyniasport.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi w Przystani Jachtowej Gdynia Marina, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO. 
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe w sytuacji, jednakże ich nie podanie będzie skutkowało tym, że korzystanie z usługi w Przystani Jachtowej 
Gdynia Marina nie będzie możliwe. 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, do momentu zakończenia realizacji celów, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO oraz innymi przepisami prawa.  
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
narusza przepisy RODO. 
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.* 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i zrozumiałam/em treść powyższej klauzuli. 
 

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

………………………………………………………… ………………………………………………………… 
Data, podpis (imię i nazwisko czytelnie) Podpis pracownika GCS 

 
………………………………………………………… 

 

Podpis (imię i nazwisko czytelnie)  

 
…………………………………………………………  

Data, podpis (imię i nazwisko czytelnie)  

mailto:iod@gdyniasport.pl

