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ZGŁOSZENIE DO REGAT                44. BWZW 2021 

 
Nazwa własna jachtu : .…..……..……………………………………......................................………. 

Typ / klasa jachtu: …………….………………….…………………...............…..……..……….……….. 

 

 

 
 

 
STERNIK JACHTU:  .…........................………………………………………......…..………….....…. 

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

Stopień żeglarski:  …………….........................…..     Rok urodzenia: …………….…………..…….. 

E-mail Sternika:  ..………………………………………………………….…………..………….….…… 
 

 

 

 
 

 
 

ZAŁOGA (imię i nazwisko): ..………………………………………..……..…………………..…….….…. 

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

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

 
Kontakt telefoniczny w trakcie regat : 

 

• Podpisem swoim na następnej stronie Zgłoszenia do Regat, przyjmuję zobowiązania 

wynikające z „Zawiadomienia o Regatach – 44. BWZW 2021”. 

• Przyjmuję też pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu 

w osobisty sprzęt ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urządzenia) wypornościowe. 

• Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia sternika i załogi, umożliwia udział 

w zawodach sportowych – regatach. 

 

Numer na żaglu*: 

 
*jeśli posiada: 

Klasa 

jachtu 
w regatach: 

Numer licencji amatorskiej lub sportowej PZŻ *: 

 
*w BWZW 2021 nie jest wymagana 

Numer polisy OC: 

Numer startowy jachtu w regatach: 
 
 
 
 
 
 

Wypełnia Biuro Regat
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO REGAT  44. BWZW 2021 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie z siedzibą 

Marina Zarzeczewo 87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5 - zwany dalej „Administratorem”. 

2. Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-

mail:  biuro@yca.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji i wpisania na listę 

uczestników regat 44. BWZW 2021 a także pozyskania danych na ewentualność ich przekazania 

służbom porządkowym (policji) i ratunkowym (pogotowie, WOPR) w przypadku konieczności 

identyfikacji sternika i załogi, a także na potrzeby organizacyjne – wypisanie dyplomów dla każdego 

uczestnika zawodów. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). 

5. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, sędziowie regat 

oraz – jeśli zajdzie konieczność – przedstawiciele służb porządkowych i ratunkowych, którzy muszą 

mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do 

Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. 

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.  

7. Przysługuje Państwu prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

wzięcia udziału w regatach 44. BWZW 2021.  

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych, jak w/w celów. 

10. Podpis zgłaszającego jacht do regat składany jest w imieniu własnym i całej załogi, dlatego też na 

sterniku spoczywa obowiązek poinformowania załogantów o treści niniejszej klauzuli.  

 

 
 

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

Data        Podpis prowadzącego jacht (sternika) 

mailto:biuro@yca.pl

