UMOWA udziału w imprezie zawarta pomiędzy Osobą Zgłaszającą,

Dane imprezy:

a Organizatorem: Karolina Zielińska-Wróblewska

Szkoła Żeglarstwa TRAWERS
03-043 Warszawa ul. Żeglugi Wiślanej 16a / 43
tel.: +48 660-460-000, mail: biuro@trawers.waw.pl
konto: mBank 17 1140 2004 0000 3402 7477 3410
Lp.

Nazwisko i Imię uczestnika

Symbol:

2021

/

/

Termin:
Miejsce:

Nieporęt - Port Pilawa

Liczba osób:

Adres korespondencyjny,
telefon i e-mail

Data i miejsce urodzenia

Cena

1.

2.

3.

4.

5.

SUMA:

Skąd dowiedział/a się Pan/i o tej imprezie? (proszę wypełnić):

- z polecenia znajomych - od kogo? ___________________________________________________________________________________________________________________

- z internetu - na jakie hasła? ________________________________________________________________________________________________________________________

- z wizytówki - gdzie otrzymanej? _____________________________________________________________________________________________________________________

- z innego źródła - jakiego? __________________________________________________________________________________________________________________________
Osoba Zgłaszająca potwierdza, że Uczestnicy zostali zapoznani z informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, programem imprezy oraz z „Warunkami uczestnictwa Szkoły Żeglarstwa
TRAWERS” (stanowiącymi integralną część niniejszej umowy) i zobowiązują się do ich przestrzegania. Potwierdza także, że Uczestnicy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tej imprezie.
Szczegółowy program imprezy, stanowiący integralną część niniejszej umowy zawarty jest na stronie www.trawers.waw.pl w postaci oferty Szkoły Żeglarstwa TRAWERS. W sprawach nieuregulowanych
niniejszą umową stosowane będą postanowienia Kodeksu Cywilnego. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Osoba Zgłaszająca potwierdza
własnym podpisem, że zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem dokonania przez nią zapłaty. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Żeglarstwa TRAWERS ("Administrator"). Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy dotyczącej produktów lub usług nabywanych od Administratora oraz zawarcia i realizacji tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), jak również w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6ust. 1 lit f RODO). Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu i datę
urodzenia. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora
do czasu przedawnienia roszczeń. Z tego względu odbiorcami danych mogą być podwykonawcy techniczni administratora, biura rachunkowe, banki, firmy kurierskie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego (PUODO). W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
wskazany na górze niniejszej umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza EOG. Pani/Pana dane osobowe zostały nam udostępnione przez Osobę
Zgłaszającą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem realizacji Umowy.

......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................
Imię i nazwisko Osoby Zgłaszającej

Seria i numer dowodu tożsamości

Data i podpis Osoby Zgłaszającej

Dodatkowe ustalenia:

...........................................................................................
podpis Organizatora imprezy

