
 

 
KARTA UCZESTNIKA REJSU 

organizowanego przez Marin Sp. z o.o. 

Nazwa imprezy:                                                                                                    Data imprezy: 

Imię: 

Nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia: 

PESEL (do ubezpieczenia): 

Paszport, nr i data ważności:* 

Dowód osobisty, nr i data ważności: 

Posiadany patent żeglarski z numerem: 

Staż pływań morskich [godz./Mm]:* 

SRC,  nr i data wydania: * 

STCW, nr i data wydania:* 

Inne uprawnienia: 

Adres zamieszkania z kodem pocztowym: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Rozmiar koszulki: (ZAKREŚLIĆ)                   

                                                                          D/M                     S           M            L           XL           XXL        XXXL 

Jak dowiedziałeś się o rejsie? 
 facebook                   reklama w ……………………….…    przez stronę www                      targi                               od przyjaciół 

         *Dotyczy rejsów morskich 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprez organizowanych przez Marin Sp z o.o. znajdującym się na 
stronie http://www.marin.com.pl/pliki/ Zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Rozporządzenia 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 (RODO). 

 
              Data i podpis uczestnika 
  



 

Informacja  

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia 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 (RODO), poniżej przekazujemy 

informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Marin Sp. z o.o., ul. Sowia 8, 19-300 Ełk (dalej: Administrator). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: biuro@marin.com.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą  w celu przeprowadzenia imprezy (wykonania usługi), prowadzenia rejestru umów zgodnie z ustawą z dnia 24 

listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, ze zm.), do celów informacyjnych i 

promocyjnych.  

4. Dane i rejestr jest poufny (z zastrzeżeniem praw organów kontroli). Administrator nie udziela informacji na temat osób objętych rejestrem. 

5. Dane osobowe będą udostępniane firmom ubezpieczeniowym w zakresie niezbędnym do wykupienia polisy ubezpieczeniowej.  
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

7. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody.  

8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego wypełnienia umowy oraz wystawienia faktury, zgłoszenia do ubezpieczenia oraz 
dobrowolne w zakresie zgody wyrażonej do realizacji celów informacyjnych i promocyjnych dotyczących przyszłych imprez turystycznych 
organizowanych przez Marin Sp. z o.o.. 

 


