UMOWA POSTOJOWA NR GMS/ …………………….. /2020

Szczecin, dnia …………………………….………………………..

PORT JACHTOWY SZCZECIN
NORTH EAST MARINA SZCZECIN 2020
DEKLARACJA POSTOJU JEDNOSTKI
1. Nazwa jednostki S/Y, M/Y:

2. Numer rejestracyjny: ……………………………………………………………..…….………………………….………………………………… 3. Bandera:

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

4. Długość jednostki ………………………………………………………………………………………....……………….………………….…………… 5. Szerokość: ……………………………………………………………………………………….…………………………………
6. Właściciel:

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

adres: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon …………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

7.Osoba/Armator/podmiot zawierający umowę postoju jednostki na podstawie niniejszej deklaracji:
imię i nazwisko / adres:

…………………………….………………………………………………………………………………,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… e-mail: ………………………………………………………………….…………………………………………………………..……………………
8.Opłata: data wpłaty: ……………………………………………………… wysokość zapłaconej kwoty: ……………………………………………………… nr paragonu: ……………………………..….………………………………
9.Dane do faktury: osoba/podmiot
adres:

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

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

PESEL/NIP: (podkreślić właściwe i wpisać dane)

………………………………………,………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Deklarowany czas postoju: ………………………………………,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imprezy odbywające się na terenie NorthEast Marina Szczecin w sezonie letnim 2020:
•
•

12-14/06/2020 - Dni Morza 2020
07-08/08/2020 - Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic 2020 + Watershow 2020 oraz inne wydarzenia, o których informację można znaleźć na naszej stronie internetowej lub w
biurze mariny.
W trakcie ww. wydarzeń mogą nastąpić utrudnienia w dostępie oraz funkcjonowaniu Portu Jachtowego, co spowodować może konieczność przecumowania lub wypłynięcia jednostek, zgodnie z
Regulaminem Portu Jachtowego.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin
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 NorthEast Marina Szczecin; Jednocześnie oświadczam, że:
- zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz Cennika NorthEast Marina Szczecin;
- przyjąłem do wiadomości informację o czasowych ograniczeniach w funkcjonowaniu NorthEast Marina Szczecin.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, handlowych i informacyjnych związanych z bieżącą
działalnością NorthEast Marina Szczecin – TAK / NIE*
*zaznaczyć prawidłowe
…………………………………………………………………………………………………………………

Data, podpis (imię i nazwisko czytelnie)

Wyspa Grodzka 1, 70-655 Szczecin
www.northeast-marina.eu

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis pracownika NorthEast Marina Szczecin

