DEKLARACJA POSTOJU JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ W MARINIE YACHT PARK
Nr
Stanowisko

"DALMOR Property Management" Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia,

Operator Mariny
KRS 0000562787, NIP 586-22-98-023, Tel 785557777

Dane
kontaktowe
najemcy

Imię
Nazwisko
Nr telefonu
E-mail
PESEL
Adres zamieszkania

Nazwa firmy
Adres firmy
Dane do Faktury NIP/PESEL
Nr telefonu
E-mail

Dane spółki

KRS
Sąd
Reprezentant 1
Reprezentant 2

Dane jednostki
pływającej

Nazwa
Długość
Szerokość
Typ jednostki
Nr rejestracyjny

Dane postoju

Data wejścia
Data wyjścia
Płatność: z góry lub ratalna

Płatność z góry

1.
2.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych Najemców, Członków załogi, Użytkowników oraz
wszystkich osób przez nich wskazanych jest Dalmor Property Management Sp. z o.o.
W zakresie realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych pod
adresem: rodo@dalmor.pl.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b
Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) oraz
ewentualnego dochodzenia wynikających z niej roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres postoju Jednostek pływających w Marinie
Yacht Park i korzystania z niej przez Najemców, Członków załóg i innych Użytkowników oraz
po jej zakończeniu przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres
uprawniający do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy
kontrolne.

5.

Osobom wskazanym w ust. 1 przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że
Administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

6.

7.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
profilowane.
Najemca, Członkowie załóg i inni Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe
przetwarzane będą w celu realizacji umowy na postój Jednostki pływającej objętej Umową
postoju. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek umożliwiający
zawarcie tej Umowy.

