KARTA ZGŁOSZENIA
na REJS ŻEGLARZY na statku szkoleniowym „DAR MŁODZIEŻY” –
praktykę żeglarską
IMIONA I NAZWISKO
ADRES

PASZPORT / DOWÓD OSOBISTY – seria, numer i
data ważności
KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA – seria, numer i data
ważności
DATA I MIEJSCE URODZENIA

NUMER I DATA WAŻNOŚCI MORSKIEGO
ŚWIADECTWA ZDROWIA
NUMER I DATA WAŻNOŚCI ŚWIADECTWA
PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃŚTWA (Basic
Safety Training Certificate)
NUMER I DATA WAŻNOŚCI ŚWIAECTWA
PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY
NA STATKU (Certificate of Proficiency in Security –
awareness)

TELEFON KONTAKTOWY

MAIL

ALERGIE POKARMOWE

Dane osoby kontaktowej pozostającej na lądzie:
IMIĘ I NAZWISKO,
TELEFON KONTAKTOWY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalanie i upowszechnianie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych wrażliwych dotyczący mojego stanu zdrowia zawartych w
dostarczonym przeze mnie morskim świadectwie zdrowia oraz dokumentacji medycznej, przez Uniwersytet Morski w Gdyni w celach związanych
z moim udziałem w rejsie statku „Dar Młodzieży”. Jednocześnie oświadczam, iż rozumiem że podstawą prawną przetwarzania moich danych jest
moja dobrowolna zgoda, a Uniwersytet Morski przetwarzać będzie moje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

Zobowiązania:
•
•

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów statkowych, w tym zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz posiadania i używania
środków odurzających i narkotyków.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rażącego naruszenia dyscypliny (np. wprawienie się w stan nietrzeźwości, zażywanie narkotyków
lub środków odurzających, niewykonywanie poleceń przełożonych, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa), kapitan ma prawo do
dyscyplinarnego wyokrętowania uczestnika rejsu w wybranym przez siebie porcie. Koszt powrotu ze statku do kraju w takim wypadku leży
po stronie wyokrętowanego uczestnika.
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