
NAZWA JEDNOSTKI : ….......................... MODEL : …............................

NR REJESTRACYJNY : …........................... BANDERA : …............................
 ( w załączeniu deklaracji fotokopia dowodu rejestracyjnego)

DŁUGOŚĆ (m) :   ..........        SZEROKOŚĆ (m) :       ...........      JEDNOSTKA : (żaglowa / motorowa)

(właściwe proszę pokreślić)

WŁAŚCICIEL : ….......................................... KONTAKT :     …............................

ARMATOR : ….......................................... KONTAKT :    …............................

OSOBA/PODMIOT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ POSTOJU JEDNOSTKI :

 (na podstawie niniejszej deklaracji)

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

DANE DO FAKTURY VAT (jeżeli dotyczy)

OSOBA/NAZWA FIRMY : …..................................................................................................

ADRES : …............................................................... NIP: ……...........................

PESEL (w przypadku osób fizycznych)      ….............................. TEL. : ……...........................

E-MAIL : …...............................................................

DEKLAROWANY CZAS POSTOJU : ….................................................................................

Niniejszym podpisem wyrażam zgodę na:

 - wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej bądź upoważnionej  strony zawierającej Umowę  z MOSiR Sopot

 -  deklarowany przeze mnie czas postoju nie będzie korygowany od terminu 30 dni przed rozpoczęciem deklarowanego okresu

   Deklarowany okres jest równoznaczny z okresem podlegającym opłacie, natomiast w przypadku przekroczenia okresu postoju

   wystawiona zostanie dodatkowa faktura. Poszczególne krótsze postoje nie sumują się w celu uzyskania zniżki.

Jednocześnie oświadczam, że:

- zapoznamłem/łam/ się z treścią Regulaminu oraz Cennikiem przystani  Marina - Molo Sopot i akceptuję jej postanowienia

- przyjąłęm/łam do wiadomości informację o możliwych ograniczeniach w funkcjonowaniu Mariny w dniu 5 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) :

 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie przy ul. Bitwy pod 

   Płowcami 67 c, 81-731 Sopot, adres a-mail: biuro@mosir.sopot.pl

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy z tytułu postoju jednostki, zgodnie z art.23 ust.1 pkt.3

   Ustawy o ochronie danych osobowych

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

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

DEK-1M (wersja:02/2022) (data i czytelny podpis osoby deklarującej)

DEKLARACJA   POSTOJU
Przystań jachtowa Marina -  Molo Sopot

(od dnia …. do dnia …..)


