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CENTRUM NURKOWE  BESTDIVERS 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  OO  WWYYRRAAŻŻEENNIIUU  ZZGGOODDYY  NNAA  PPRRZZEETTWWAARRZZAANNIIEE  DDAANNYYCCHH  OOSSOOBBOOWWYYCCHH  

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………….………………………………………………..  

(imię i nazwisko)  

Zamieszkały/a ………………………………………………………………..…………………………… 

(adres korespondencyjny albo zamieszkania)  

Adres e-mail  …………………………………………….……………..…, tel.………………………….... 

 

składam oświadczenie do Rudolfa Stankiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Underwater Travel z siedzibą w Świnoujściu,  

ul. J. Piłsudskiego 5 lok.2, że:  

 

(1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w kursie nurkowym i wystawienia certyfikatu nurkowego, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez okres  5 lat od wystawienia 

certyfikatu. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych do państwa  trzeciego. 

TAK◊ / NIE◊ 

                                                                                       Data i podpis: .........................................  

   

(2)  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych związanych z wyprawami nurkowymi, szkoleniami oraz działalnością 

sklepu oraz związanych z uczestnictwem w wyprawach nurkowych i szkoleniach, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez okres prowadzenia działalności gospodarczej. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych do podmiotu trzeciego. 

TAK◊ / NIE◊ 

                                                                                        Data i podpis: ......................................... 

 

(3)  Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, poprawienia, zmiany, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody co do przetwarzania moich danych osobowych, w okresie, przez który dane 

osobowe będą przechowywane oraz przysługującym mi prawie wniesienia skargi do GIODO. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak 

zebranych danych osobowych jest Rudolf Stankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Underwater Travel z siedzibą w Świnoujściu, ul. J. Piłsudskiego 

5 lok.2. 

 

Data i podpis: ......................................... 

                                                                                         

    (4) Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania w zakresie wskazanym w pkt. 1 jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w kursie zakończonym uzyskaniem certyfikatu nurkowego.  

 

Data i podpis: ......................................... 

     

    (5) Dane osobowe, których oświadczenie dotyczy, to wymienione na wstępie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres. 

 

Data i podpis: .........................................  


