
Marina Nowa Sól
Deklaracja postoju 2021’

1. NAZWA JEDNOSTKI ……………………………………………….………….…………...
BANDERA …………………….…… DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI …..........................................
NR REJESTRACYJNY……………………… ….....
2. ARMATOR ……………….….………… ADRES ……………….……..…….……………..
3. WŁAŚCICIEL ………………….………. ADRES ……………….…………………………
4. OSOBA (PODMIOT) ZAWIERAJĄCA UMOWĘ ………………………………………….
ADRES ……………………….…………………………….…………………………………...
TEL./FAX …………………...……… PESEL ……….…………………..…………….
NIP …………….……………………. E – MAIL ……………………………….……………..

5.  Podpisując  deklarację  wyrażam  zgodę  na  objęcie  treścią  umowy  obowiązującego
regulaminu  Przystani  Jachtowej  „MARINA NOWA SÓL”.  Jednocześnie  oświadczam,  iż
zapoznałem się z treścią całego regulaminu.

6. PRZEWIDYWANY CZAS POSTOJU: od ………………… do………………… 

7. FAKTURA (lub Paragon): Proszę o wystawienie faktury bez podpisu osoby uprawnionej
lub upoważnionej z naszej strony.

Podpis ………………...…………...…………..
8. DANE DO FAKTURY: …………………………………………….……………..………….
………………………………………………………………. NIP ……………...……..………
9. ADRES KORESPONDENCYJNY: …………………………………...……..………………
……………………………………………………………………………………..…………….
10. Sezon żeglarski na MARINIE NOWA SÓL trwa od 1 maja do końca października, właściciel
łodzi zobowiązany jest do zabrania łodzi po zakończeniu sezonu.

11. Płatność za jednostkę (zgodnie z cennikiem MOSiR Nowa Sól) właściciel  reguluje do 10
kolejnego dnia każdego miesiąca, w kasie na Przystani kajakowej. Przy wpłacie prosimy określić
czy wystarczy paragon czy potrzebna Faktura.

12.  Osoby zainteresowane składają wnioski wyłącznie osobiście  od dnia 1 marca 2021 roku  w
biurze na Przystani kajakowej (ul. Al. Wolności 1A). O zgodę na cumowanie mogą ubiegać się
wyłącznie osoby posiadające aktualne dokumenty wymagane przez przepisy dot. żeglugi śródlą-
dowej dla danej jednostki.

13. Pierwszeństwo przydziału miejsc do cumowania mają dotychczasowi najemcy.

14. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wg. kolejności zgłoszeń z warunkiem pierw-
szeństwa dla mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Sól.

     15. Nieobecność w miejscu rezerwacji (bez zgłoszeniu lub uzgodnienia z zarządcą) powyżej jedne-
go miesiąca skutkować będzie anulowaniem rezerwacji. Miejsce to zostanie przyznane pierwszej
osobie z listy oczekujących.

                                                                               ……...……………………………….
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 fzycznych 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 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. św. Barbary 2 67-100 Nowa Sól 683875520 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
mosir@nowasol.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  Przystani Jachtowej MARINA NOWA SÓL 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 proflowaniu. 

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.

mailto:mosir@nowasol.pl

