Pont-Car Oksana Broszko
Ławszowa 31
59-724 Osiecznica

Miejscowość ……………… dnia …………….

OŚWIADCZENIE PONTONY
Ja, niżej podpisany/a legitymujący/a się numerem ewidencyjnym PESEL oświadczam, że jako wypożyczający ponton/y na
spływ po rzece Kwisie w dniu ……………… r , płynę na własną odpowiedzialność, zobowiązuję się do zachowania zasad
bezpieczeństwa i nie będę zgłaszał/a roszczeń do wypożyczających sprzęt w przypadku jakichkolwiek szkód powstałych w
wyniku mojego działania ze szkodą na rzecz osób trzecich.
Oświadczam również, że nie ma żadnych przeciwwskazań ze względu na stan mojego zdrowia, do wzięcia udziału w spływie.
Ponadto potwierdzam, że znana jest mi treść regulaminu, niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez Pont-car Oksana Broszko z siedzibą w Ławszowej 31 , 59-724 Osiecznica
w celu wykonania usługi wypożyczenia sprzętu. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja
zgoda. Odbiorcami danych będzie firma Pont-car. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą
przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody. Mam prawo żądania dostępu do moich danych osobowych , ich sprostowania
, usunięcia , lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podpis (Imię i nazwisko czytelnie), oraz PESEL lub data urodzenia.
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