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DANE DZIECI 

 

Zgłaszam dziecko do udziału w kursie*, obozie*, półkolonii żeglarskiej*. 

 

Imię Nazwisko dziecka:..............................................................................                       

 

Płeć dziecka:................................................................................................                        

 

Wiek dziecka:..............................................................................................   

 

Termin obozu ……………………………………………………… 

  

. 

 

                                            Umowa –Zgłoszenie 

                           /Wypełnia osoba dorosła, zgłaszająca dziecko/ 

 

 

Imię i nazwisko...................................................................................................................... 

 

Adres...................................................................................................................................... 

 

Telefon kontaktowy............................................................................................................... 

 

Zobowiązuję się do wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł tytułem potwierdzenia rezerwacji. 

Pozostała należność zostanie uregulowana przelewem na konto: Żeglarstwo Ewa Mańkucka 

Nr konta 09 1160 2202 0000 0003 7698 7068 - najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu, 

obozu, półkolonii. 

o Zgadzam się na publikowanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka na stronie 

internetowej oraz na materiałach promocyjnych szkółki żeglarskiej. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                         Podpis osoby zgłaszającej  

 

Uwaga! 

1. Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać listownie, mailem lub doręczyć osobiście. 

2. Wypełniony oryginał  karty kwalifikacyjnej dziecka należy dostarczyć najpóźniej 

pocztą lub osobiście (na adres poniżej) najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia 

obozu, półkolonii na adres:  

                          

                            Żeglarstwo Ewa Mańkucka 

                            Ul. Czesława Miłosza 51/94 

                            80-126 Gdańska 

                                  e-mail – gkzpolkolonie@wp.pl 
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1. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podanych w formularzu w postaci 

imienia, nazwiska,  nr telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania firmie Żeglarstwo Ewa 

Mańkucka z siedzibą przy ul. Czesława Miłosza 51/94; 80-126 Gdańsk, w celu komunikacji z 

Państwem oraz w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne  do 

wykonania umowy  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy-art.6 ust lit b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE)2016/678 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem 

przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań  na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

2. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

przez firmę Żeglarstwo Ewa Mańkucka z siedzibą przy ul. Czesława Miłosza 51/94; 80-126 

Gdańsk, zgodnie z postanowieniami ustawy z 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. Zostałem poinformowany, o tym że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz ,że 

mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

3.  Zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez 

firmę Żeglarstwo Ewa Mańkucka  na wyżej podany nr telefonu w celach informacyjnych. 

4. Zostałem poinformowany ,że przekazanie danych w formularzu jest dobrowolne, że  mam 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  , a także wycofania zgody  w 

dowolnym momencie. 

5. Wyrażam zgodę na  publikowanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka (imię i 

nazwisko)………………………………………………………………………….. na stronie 

internetowej oraz materiałach promocyjnych  Gdańskiego Klubu Żeglarskiego z siedzibą  przy 

ul. Czesława Miłosza 51/94  80-126 Gdańsk. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Podpis osoby zgłaszającej 

 


