
Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” 
 
 
 

Zgłoszenie do regat 
 

Siwik Holiday Cup 2019 
 

Regaty eliminacyjne  
Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2019 

 
Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019  

 
 

 
Zgłoszenie na regaty – forma elektroniczna tylko do 30 kwietnia 

2019 
 
 
1) Kategoria jachtu PPJK: T1, T2, T3 , Open, Slow – niewłaściwe skreślić 

 
2) Kategoria jachtu ŻGPM: Kabinowe, Otwarto pokładowe, Open, Mariner 600, El Bimbo – 

niewłaściwe skreślić 

 
Numer jachtu / nazwa jachtu……………………………………/…………………………… …….……………………… 

 
ARMATOR/ UBEZPIECZENIE … …………………………………………………………………… ……………………… 

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

 
STERNIK JACHTU/ telefon 
  

…………………………………………… ………………..…………………/…………………..………… ……………………………. 
 

E-mail: ……………………………………………………………………………… …………………………………………….. 
 
 
Adres zamieszkania: …………… ……………………………………..…………………………… ………………………… 

 
Stopień żeglarski (niewymagany)………………………………………………….. rok urodzenia………………. 

 
ZAŁOGA:……………………………… ………………………………………………………..………………………………… 

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

 
……………………………………………………………………………………..………………………… ……………….…………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..………………… 
 
 
Przyjmuję zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach. Kwituję identyfikatory dla 
każdego zgłoszonego członka załogi i zobowiązuję się do ich noszenia w trakcie regat i 
after party. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w 
osobisty sprzęt ratunkowy. 
 
 
 
 
………………………………… …………………………………………………………………… 

data podpis sternika  
 
 
 



 
 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych jest Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” z siedzibą w 
Mrągowie przy ul. Olsztyńskiej 13. 
2. Dane osobowe uczestników regat będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla 
organizacji, przeprowadzenia i promocji regat Żeglarskich Grand Prix Mrągowa 
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym 
Zawiadomieniem. 
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 
tym profilowaniu. 
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 
lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w regatach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 
pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, 
której dane dotyczą. 
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) 
ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci 
wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w regatach Żeglarskie Grand Prix Mrągowa. 
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych 
przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne 
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w regatach 
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - 
w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.  
 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w regatach. 
 
 


