
Zgłoszenie na rejs STS „POGORIA”

ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA

Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  regulaminu  obowiązującego  na  żaglowcu.  Zostałem  poinformowany  o  całkowitym  zakazie

spożywania alkoholu na żaglowcu i  groźbie wykluczenia z załogi  oraz powrotu na własny koszt w wypadku nieprzestrzegania tego

zakazu, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………………… ……………………………………………

data podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji udziału w rejsie na STS „Pogoria” oraz oświadczam, iż 

zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

………………………………………. …………………………………………….

data podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIE UCZESTNIKA

Oświadczam, że nie cierpię na żadne choroby, ani urazy które są przeciwwskazaniem do odbycia rejsu na żaglowcu.

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

               data                    podpis rodzica podpis uczestnika

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW (w przypadku osób niepełnoletnich)

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w rejsie na żaglowcu STS Pogoria mojej córki /mojego syna: 

……………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zapoznałem się z polityką prywatności STAP. 

………………………………………………………………………………………………                                             …………………………………………………………..
Imię i Nazwisko Rodziców/Opiekunów data i podpis
Adres Rodziców/Opiekunów oraz telefony kontaktowe na czas trwania rejsu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dyrektor STAP: Marek Kleban

Specjalista ds. rejsów: Katarzyna Pajor

The Sail Training Associa on Poland 81 – 316 Gdynia,ul. Słupecka 9/4 tel./fax. 58 620-62-25 www.pogoria.pl
pon.-pt. w godz. 08.00 – 17.00

Konto: PEKAO SA 03 1240 3510 1111 0000 4318 4769

Rejs nr:    .............

Od: ........................ 

(planowany wyjazd)

Do: ....................... 

(powrót do kraju)

The Sail Training Associa on Poland

STAP

INFORMACJE O UCZESTNIKU

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………dowód os./paszport: ………………………………..
(wypełniać drukowanymi literami) (seria i numer)

Data urodzenia: ……………………………………………………Miejsce urodzenia:……………………………………………………..
(DD-MM-RRRR)

Adres:……………………………………………………………………………………………….. Kod: …. - …… Miejscowość: …………………………. 
(ulica, numer domu, numer mieszkania)

Telefon:……………………………………………….. E-mail:……………………………..

Kontakt do osoby pozostającej w kraju: ………………………………………

stopień żeglarski / inne uprawnienia:…………………………………………….                   który raz na Pogorii:……………………… 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REJSÓW

Wypełniając  obowiązek określony w Rozporządzeniu  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 (dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych podanych w  Zgłoszeniu na rejs jest The Sail Training Associa on Poland (STAP) w Gdyni, ul.
Slupecka 9/4, 81-316 Gdynia, tel.: 620-62-25, e-mail: pogoria@pogoria.pl.

2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu kwalifikacji kandydata na rejs oraz w trakcie realizacji rejsu szkoleniowego na STS
„Pogoria” lub S/Y „Gedania”, w tym realizacji praw i obowiązków związanych z udziałem w załodze żaglowca. 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:

1. Obowiązek prawny ciążący na STAP jako organizatorze rejsu i innych przepisów prawnych, określających udział członka załogi w sail
training.

2. Uzasadniony interes STAP w zakresie danych zebranych w toku rekrutacji na rejs i dokumentowaniu przebiegu szkolenia żeglarskiego.

3. Pana/i zgoda na udostępnienie STAP danych osobowych, koniecznych do rekrutacji i komunikacji w trakcie realizacji rejsu.

Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom krajowym ani do państw trzecich i będą przechowywane przez okres
konieczny do realizacji szkolenia. 

W trakcie przetwarzania danych osobowych może Pan/i złożyć do STAP wniosek o:

1.  Sprostowanie/poprawienie danych osobowych.

2. Usunięcie danych.

3. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych tj. np. wstrzymanie operacji na danych osobowych.

4. Dostęp do danych osobowych z informacją o przetwarzanie danych przez STAP. 

W dowolnym  momencie  może  Pan/i  wnieść  sprzeciw wobec przetwarzania  danych  osobowych i  wówczas  STAP nie  będzie  mógł
przetwarzać  tych danych, chyba że uzna, iż istnieją ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw  
i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Ma Pan/i prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, jeżeli uzna
Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  STAP  w  zakresie  dodatkowych  danych  osobowych,  poza
wymienionymi w  Zgłoszeniu na rejs oraz przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym
procesom w podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

………………………………………………………………….
(data i podpis uczestnika rejsu) 

The Sail Training Associa on Poland 81 – 316 Gdynia,ul. Słupecka 9/4 tel./fax. 58 620-62-25 www.pogoria.pl
pon.-pt. w godz. 08.00 – 17.00

Konto: PEKAO SA 03 1240 3510 1111 0000 4318 4769


