
ZGŁOSZENIE spływu kajakowego
Wypożyczalnia Sprzętu

Nazwa
zgłaszającego

Adres NIP:

Imię i nazwisko osoby do
kontaktu/ opiekuna grupy

Telefon kontaktowy: E-mail:

Data spływu
Trasa spływu

Słoneczny Szlak Liczba osób

Godzina rozpoczęcia
spływu Kajakiem przez Lublin Liczba 

opiekunów

Forma
płatności

Gotówka Przelew

Rezerwacja sprzętu Ilość

Kajak 1 – osobowy

Kajak 2 – osobowy

Wiosła

Kamizelka asekuracyjna/
ratunkowa

Prosimy o przesyłanie dokładnie wypełnionych formularzy min. na 2 dni przed planowanym przyjazdem

INFORMACJE:
1. W wypożyczalni obowiązuje Elektroniczny System Obsługi Klienta .
2. Koszt spływu dla grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem .
3. Ilość sprzętu w wypożyczalni jest ograniczona, w przypadku braku rezerwowanego sprzętu, MOSiR poinformuje o tym zgłaszającego – 
korzystanie z usług e – mailem lub telefonicznie.
4. Płatności dokonywane przelewem należy uregulować na nr rachunku bankowego : PKO Bank Polski SA 16 1020 3147 0000 8902 0091 9563.
przed terminem skorzystania z rezerwowanej usługi. W takim wypadku, przed skorzystaniem z usługi należy przesłać, faxem lub 
pocztą e-mail, potwierdzenie dokonania przelewu, lub przedstawić w dniu wizyty
5. Spóźnienie, bez uprzedzenia MOSiR, oznacza rezygnację z dokonanej rezerwacji.
6. Zgłoszenie należy przesłać e-mailem na adres: wiosło@mosir.lublin.pl, lub faxem na numer: (81)466 51 01.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania i uzupełniania,
zgodnie z Ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w zakresie niezbędnym dla potrzeb korzystania z
wypożyczalni sprzętu sportowego „Słoneczny Wrotków” przy ul. Osmolickiej w Lublinie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp.
z o. o. zgodnie z Ustawą  z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 poz. 1000). Oświadczam, iż powyższe dane przekazuję
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o. dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie: dostępu do
treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile
pozwalają  na  to  przepisy  prawa  a  także  przenoszenia  danych;  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych
zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
że  przetwarzanie  moich danych osobowych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z  dnia  27 kwietnia  2016 r..
Poinformowano mnie iż dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

..................................................................................... .....................................................................................

Miejscowość i data Czytelny podpis osoby do kontaktu

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI „BYSTRZYCA”
20-609 Lublin, ul. Filaretów 44

tel. (81) 466 51 09, 466 51 70, fax (0-81) 466 51 01
www.mosir.lublin.pl, e-mail: bok@mosir.lublin.pl

http://gdpr.pl/artykul-9-przetwarzanie-szczegolnych-kategorii-danych-osobowych
http://gdpr.pl/artykul-6-zgodnosc-przetwarzania-prawem

