WNIOSKODAWCA (właściciel/armator)*

Nr rejestracyjny ……………………………

…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko, nazwa,

dowód osobisty

………………………………………………………………………………
Adres

………………………………………………………………………………
PESEL/Regon

Telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………
Adres email

Polski Związek Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU
statku o napędzie mechanicznym do uprawiania sportu lub rekreacji
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub
rekreacji (Dz. U. z 28 czerwca 2013 r. poz. 749) wnoszę o wpisanie do rejestru statków używanych do uprawiania sportu lub rekreacji niżej opisanego statku:

Armator/współwłaściciel*:

……………………………………………………………………………………………………
Nazwisko i imię, nazwa, dowód osobisty,

…………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL/REGON ………………………………………………. Tel. kontaktowy: ……………………………………………
Adres:

Nazwa portu macierzystego: ……………………………………………… Nazwa statku:……………………………………………………
Typ i rodzaj statku:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- rok budowy: …………… numer indentyfikacyjny kadłuba: ………………………………………………………………………………
- kraj pochodzenia ………………………………………… nazwa producenta ……………………………………………………………………
Wymiary:
- długość „Lc”……………… szerokość „Bc”…………… wysokość max „H”…………… zanurzenie max „T”………………
Napęd mechaniczny:
- silnik: stacjonarny/zaburtowy*

rodzaj ………………………………………………………………

marka ……………………………….
marka ……………………………….

numer …………………………………… Moc ……………… kW
numer …………………………………… Moc ……………… kW

Dopuszczalna ilość osób: ………………………

kategoria projektowa statku: …………………………

Wskazania poprzedniego rejestru i data wykreślenia: …………………………………………………………………………………
Dokument potwierdzający tytuł prawny:………………………………………………………………………………………………………
Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa, tel. 22 617 44 49, motorowodniacy@motorowodniacy.org.
Przetwarzanie danych ma na celu wpis statku do rejestru. Dane dodatkowe będą przetwarzane w celu prowadzenia kontaktów z zainteresowanym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, dalej RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych jak kontaktowanie się w związku z rozpatrywaniem spraw osoby zainteresowanej czy ustalanie i dochodzenie ewentualnych
roszczeń. Podanie danych jest warunkiem wpisu do rejestru, zaś ich niepodanie uniemożliwi wpis. Dane na dokumentach będą przechowywane przez czas 10 lat od wytworzenia dokumentacji, dane osobowe
w rejestrze będą przetwarzane przez czas istnienia Związku, dane związane z płatnościami przez czas wymagany właściwymi przepisami prawa (jak przepisy rachunkowo-podatkowe). Dane mogą być
przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. W przypadku wyrażenia poniżej dodatkowej zgody
na otrzymywanie informacji od Związku przetwarzanie danych będzie służyć celom marketingowym i informacyjnym. Podstawą prawną będzie realizacja prawnie uzasadnionego celu administratora tj.
marketing (art. 6 ust 1 pkt f RODO). Podanie danych jest warunkiem otrzymywania tych informacji, zaś ich niepodanie to uniemożliwi. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W stosownych
przypadkach odbiorcami danych mogą być podwykonawcy techniczni administratora, biura rachunkowe, banki, podmioty obsługujące płatności, firmy kurierskie. W przypadku udzielenia szczególnej zgody,
dane mogą być przekazywane odbiorcom takim jak partnerzy Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
[ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości email z informacjami o promocjach i usługach Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa, na
wskazany adres email.
[ ] Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa innym podmiotom (np. producentom sprzętu i
wyposażenia motorowodnego, nart, odzieży sportowej itp.) dla celów marketingowych.

……………………………………………………………………..
miejscowość, data

……………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

Uwaga:* niepotrzebne skreślić

Wpłaty za rejestrację - Nr konta 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005
Citibank Handlowy, PZMWiNW ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa
Wpłaty za samoprzylepne numery rejestracyjne – Nr konta 56 1160 2202 0000 0002 3988 1184
Bank Millennium S.A. w Warszawie Speed on the water Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 38/21, 00-691 Warszawa

WYPEŁNIA ORGAN REJESTROWY
Nadano numer rejestracyjny: ……………………………………………………… Nr druku dokumentu rejestracyjnego: ……………………………………………………
Data wydania: ……………………………… Podpis odbiorcy ………………………………

……………………………………

……………………………………

miejscowość i data

pieczęć i podpis

