FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Regaty Popołudniowe 2021
NAZWA ZAŁOGI
TERMIN REGAT (wpisz wszystkie
termin do których się zgłaszasz)
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i biorę udział w Regatach z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Oświadczam również, że
stan mojego zdrowia pozwala mi na udział w Regatach.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora Regat nie zwalnia Uczestnika od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną przez niego lub jego jacht w trakcie Regat, wynikającą z udziału w nim / nich, uwzględniając poniższe zapisy:
a. Wszystkie jachty posiadają ubezpieczenie OC i casco.
b. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody do wysokości udziału własnego w polisie casco tj. równowartość 250
EUR, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy sterowali jachtem lub szkoda nastąpiła w wyniku umyślnego działania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
a) Administratorem pozostawionych danych osobowych jest GSC Yachting Sp. z o.o. pełniący funkcję Organizatora Regat
Popołudniowych, pełny adres: GSC Yachting Sp. z o.o., ul. Hutnicza 5, 81-061 Gdynia, KRS: 0000547718, NIP 586 229 54 50,
REGON 360997371, Kontakt do administratora: info@gscyachting.com
b)
c)
d)

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem
oświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jednocześnie informujemy, że wszystkie Państwa udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają
ważne. Mogą je Państwo nadal wycofać w dowolnym momencie.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia wsparcia działalności projektu Regat Środowych, ewaluacji, kontroli,
monitoringu i sprawozdawczości w ramach tegoż projektu, a także w celach promocyjnych projektu i GSC Yachting, które oferuje
spółka na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO).

e)

GSC Yachting Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.

f)

Pozostawione dane są przetwarzane do czasu, aż użytkownik odstąpi od pozostawionej zgody.

g)
h)

Pozostawienie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udziału w projekcie.
GSC Yachting Sp. z o.o. umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
GSC Yachting Sp. z o.o. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż
przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
GSC Yachting Sp. z o.o. zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do
plików komputerowych GSC Yachting Sp. z o.o. stosuje metody ochrony logowania się, poziomów i haseł dostępu oraz
szyfrowania. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.

i)

j)

Przystępując do Regat Popołudniowych wyrażam jednocześnie zgodę na nagrywanie i wykonywanie fotografii mojej osoby podczas
lub w związku z Regatami oraz wykorzystywanie w/w materiałów przez GSC Yachting Sp. z o.o. w zakresie opisanym w niniejszym
oświadczeniu. Wyrażam w szczególności zgodę na utrwalenie mojego wizerunku oraz głosu podczas lub w związku z Regatami
Popołudniowymi dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową w postaci nagrań audio/video lub fotografii i wykorzystanie
nieodpłatnie przez GSC Yachting Sp. z o.o. w/w fotografii lub nagrań audio/video zawierających mój wizerunek, głos oraz imię do
celów wizerunkowych i organizacyjnych, w szczególności do publikacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych GSC
Yachting Sp. z o.o. Oświadczam jednocześnie, że w przypadku gdy jestem użytkownikiem (posiadam konto) na ww. portalach,
jednocześnie oznacza to, że zapoznałam/em się z Regulaminami ww. portali i w pełni je akceptuje, również w zakresie wykorzystania
mojego wizerunku i innych danych osobowych. Mam prawo żądać od GSC Yachting Sp. z o.o. usunięcia mojego wizerunku lub głosu
lub ze wszelkich materiałów w przypadku wycofania przeze mnie zgody lub gdyby naruszały przepisy prawa, a GSC Yachting Sp. z o. o.
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia ze wszelkich materiałów zawierających mój wizerunek lub głos.
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