
PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA W REWIE 

DEKLARACJA POSTOJU JEDNOSTKI NA LĄDZIE 

NR......................./Z/20............. 

WARUNKI UMOWY :  

1. Wysokość opłat za postój jednostki na terenie Bosmanatu w Rewie: 

 

Długość jednostki (metry) 
Opłata za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy  

(cena netto) 
Opłata za sezon (cena netto przy płatności z góry) 

do 5,0 200,00 zł 800,00 zł 

5,1 – 7,0 250,00 zł 1.000,00 zł 

7,1 – 10,0 350,00 zł 1.500,00 zł 

Do opłaty zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwaga: zgodnie z ust. 12 opłata dodatkowa za pozostawienie jednostki na lądzie po sezonie zimowym (po 31.03.2023)  wynosi 150,00 zł netto za 

każdy dzień postoju 

DANE JEDNOSTKI 

 

NAZWA JEDNOSTKI:_________________________________________NR. REJESTRACYJNY:_____________________________ 

 

DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI:___________mb.  MODEL JEDNOSTKI:____________________JEDNOSTKA: ŻAGLOWA / MOTOROWA *  
                 (*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ) 

DEKLAROWANY CZAS POSTOJU: OD:___________________________________DO:_________________________________  
                       (NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31.03.2023) 

OSOBA LUB PODMIOT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ 

 

OSOBA/PODMIOT:_____________________________________________________________________________________________ 

 

ADRES:_______________________________________________________________________________________________________ 

 

TELEFON:__________________________________________EMAIL:___________________________________________________ 

DANE DO FAKTURY(JEŻELI DOTYCZY) 

 

OSOBA/PODMIOT:_____________________________________________________________________________________________ 

 

ADRES:_______________________________________________________________________________________________________ 

 

TELEFON:__________________________________________EMAIL:___________________________________________________ 

 

PESEL/KRS * :________________________________________ NIP:_____________________________________________________ 
(*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ) 

ADRES DOKORESPONDENCJI:________________________________________________________________________  

WYPEŁNIA PRACOWNIK BOSMANATU 

 

UWAGI:__________________________________________________________________________________________ 

 

OPŁATA ZA POSTÓJ NETTO:_______________________________ZŁ 

 

 

.................................................. 
(MIEJSCE, DATA) 



2. Opłatę za „zimowanie” jednostki wnosi się z góry za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy lub cały okres postoju, przed 

posadowieniem jednostki, na rachunek bankowy Kosakowo Sport: BANK PKO BP S.A. 15 1020 1811 0000 0302 0389 6354. 

Faktura VAT wystawiona na podstawie niniejszej deklaracji, zostanie doręczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na  

adres  e-mail w niej wskazany. 

3. Zimowane mogą być jedynie jednostki w należytym stanie technicznym, roztaklowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

nieuprawnionych np.: plandeką umieszczone na transportowej przyczepie podłodziowej na kołach. 

4. Zabrania się pozostawiania w jednostkach na czas zimowania materiałów niebezpiecznych, w szczególności wybuchowych, 

łatwopalnych, żrących , a także substancji i przedmiotów, których posiadanie jest zabronione przez prawo, lub dla posiadania 

których prawo wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. 

5. Opieka i nadzór nad jednostką spoczywa na jej właścicielu (armatorze) i jest on zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia 

jachtu przed kradzieżą i włamaniem. Jednostka powinna posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC oraz być 

zabezpieczona wraz z silnikiem przed kradzieżą (zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.) 

6. Kosakowo Sport jako administrator Kompleksu Bosmanatu nie prowadzi dozoru jednostek, w związku z czym nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież jednostki lub jej wyposażenia, jak również za szkody powstałe na skutek 

bezprawnych działań osób trzecich, w wyniku działań sił natury lub w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia jachtu na 

sezon zimowy.  

7. Miejsce postoju na okres zimowania jednostki na terenie Kompleksu Bosmanatu wskazuje pracownik Kosakowo Sport. 

Właściciel jednostki jest zobligowany do ustawienia jednostki na wskazanym przez pracownika miejscu. Kosakowo Sport 

zastrzega sobie prawo do przestawienia jednostki, w razie wystąpienia takiej konieczności.  

8. Właściciel jednostki odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwych manewrów podczas ustawiania jednostki jak również 

za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem . 

9. Nie przewiduje się możliwości „odstąpienia” miejsca osobie trzeciej oraz zimowania innych jednostek niż podane w niniejszej 

deklaracji. 

10. Jednostka powinna być odebrana przez osobę, która oddała ją na przechowanie lub osobę pisemnie upoważnioną. Zamiar 

odbioru jednostki powinien być zgłoszony do Bosmanatu z wyprzedzeniem drogą e-mail lub telefoniczne.  

11. Po zakończeniu umowy, Właściciel (armator) zobowiązany jest pozostawić  miejsce postoju w stanie niepogorszonym i 

uprzątniętym. 

12. W przypadku nieodebrania jednostki najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, zgodnie z cennikiem Kompleksu 

Bosmanatu, będzie naliczana opłata w wysokości 150 zł netto za każdą rozpoczętą dobę.  

13. W sprawach nieuregulowanych w deklaracji stosuje się postanowienia regulaminu i cennika Kompleksu Bosmanatu w Rewie.  

14. Podpisując niniejszą deklarację wyrażam zgodę na: 

- wystawienie faktury bez podpisu osoby z naszej strony uprawnionej lub upoważnionej; 

- objęcie treścią umowy obowiązującego Regulaminu oraz Cennika Kompleksu Bosmanatu w Rewie; 

15. Jednocześnie oświadczam, że: 

- zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz Cennika Kompleksu Bosmanatu w Rewie; 

 

 

 

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

Data, podpis (imię i nazwisko czytelnie)     Podpis pracownika Kosakowo Sport 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

przez Kosakowo Sport. Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej: 

Rozporządzenie 2016/679), Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych właściciela jednostki zimowanej na terenie Bosmanatu w Rewie oraz osób fizycznych 

reprezentujących właściciela lub jego przedstawicieli wyznaczonych do prowadzenia kontaktu lub wykonania umowy najmu (np. 

pracowników lub współpracowników właściciela jednostki - dalej łącznie: Przedstawiciele), jest Kosakowo Sport Sp. z o.o. z 

siedzibą w Pogórzu przy ul. Gen. W. Andersa 2A, 81-198 Kosakowo, KRS 00000929172, NIP 587-173-26-02, Regon 5020292081, 

www.kosakowosport.pl, e-mail: sekretariat@kosakowosport.pl (dalej: Administrator). 

2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy kontaktować się z jego 

Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@kosakowosport.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres 

Administratora wskazany w pkt. 1) powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3) dane osobowe właściciela jednostki będącego osobą fizyczną przetwarzane będą w celu;  

a) prowadzenia negocjacji, zawarcia lub wykonania umowy postoju jednostki na lądzie nr ……./Z/2022 z dnia ………….  roku 

(dalej: Umowa) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b 

Rozporządzenia 2016/679); 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych i dot. 

rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c  Rozporządzenia 2016/679);  

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na możliwości ustalenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną 

przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 

pkt. f Rozporządzenia 2016/679);  

4) dane osobowe Przedstawicieli przetwarzane będą w celu;  

a) prowadzenia negocjacji, zawarcia lub wykonania Umowy;  

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na możliwości ustalenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;  

- podstawą prawną przetwarzania danych w pkt. a)-b) powyżej są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora 

lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia 2016/679); 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych i dot. 

rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c  Rozporządzenia 2016/679); 

5) Dane osobowe Przedstawicieli udostępnione zostały Administratorowi przez właściciela jednostki w zakresie określonym w 

Umowie, w zakresie określonym przez właściciela jednostki w przedstawionej Administratorowi dokumentacji lub w kierowanej 

do Administratora korespondencji.  

6) Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z 

zawarciem lub wykonywaniem Umowy, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom 

pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym 

usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym 

przez obowiązujące przepisy prawa. 

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wykonywania Umowy. Okres przetwarzania danych osobowych 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą 

przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

8) Podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.  

9) Podmiotowi danych przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 

21 ust. 1 Rozporządzenie 2016/679.  

10) Podmiotowi danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych (w Polsce - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

11) W odniesieniu do danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

Rozporządzenia 2016/679. 

12) Podanie lub udostępnienie danych osobowych przez właściciela jednostki jest dobrowolne. Brak podania lub udostępnienia 

danych uniemożliwi prowadzenie negocjacji, zawarcie lub wykonywanie umowy. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i zrozumiałem treść powyższej klauzuli, 
 

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

Data i czytelny podpis 


