
 
Žádost kotviště Přístav Görlitz – Berzdorfské jezero 
(Antrag Liegeplatz Hafen Görlitz – Berzdorfer See) 

Sezóna 2019 (23.03. - 31.10.2019) 
 
 

vodní kotviště  uskladnění na souši 
(Wasserliegeplatz)  (Landliegeplatz) 

 
požadovaná doba pronájmu: ………………………………..…… 
(gewünschter Mietzeitraum) 

 
 

Údaje k nájemci kotviště  

(Angaben zum Mieter) 

Příjmení (Name):………………………… 

Jméno (Vorname):………………………… 

Ulice (Straße): ………………………………… Číslo (Hausnr.):…........................ 

PSČ (PLZ): …………………………….... Místo (Ort):……......................... 

Telefon: …………………………………………….. 

Email: ……………………………………………… 
 
 

Údaje o lodi pro pronajímané kotviště  

(Angaben zum Boot) 

Typ lodi (Bootstyp):………………………………… 

Jméno lodi (Bootsname):…………………………….. 

Značka (Kennzeichen): …………………………………………... 
 

Délka (Länge):………………………………Šířka (Breite):………….. 

Druh motoru/výkon (Motorart/Leistung):…………………….…… 

   Prosím přiložte doklad o povinném ručení lodi.  
    (Bitte Nachweis von Bootshaftpflichtversicherung beifügen.) 

 
 

…………………………….. ………………………… 
Místo, datum  Podpis zájemce (Unterschrift) 

 
 

Žádost prosím odevzdejte ve Ville Ephraim, Goethestraße 17 v 02826 Görlitz, nebo ji 
pošlete emailem na info@villa-ephraim.eu . 

  

mailto:info@villa-ephraim.eu


Informovaný souhlas se shromažďováním údajů 
 
Osobní údaje uvedené v přihlášce, zejména jméno, jméno, adresa, které jsou 
nezbytné pouze pro účely plnění výsledného smluvního vztahu, jsou vybírány na 
základě zákonných nároků. 
 
Jakékoli další použití osobních údajů a shromažďování dalších informací vyžaduje 
souhlas dotyčné osoby. Tento souhlas bude udělen, pokud vyplníte pole označená 
jako dobrovolná. 
 
Vymazání údajů v případě neuzavření smlouvy probíhá po 6 měsících v souladu se 
Všeobecným zákonem o rovném zacházení. 
 
Práva dotyčné osoby: Oprava, zrušení a zablokování informací, právo na 
odstoupení od smlouvy 
 
Podle §15 DSGVO jste kdykoliv oprávněni požádat KommWohnen Group o poskytnutí 
rozsáhlých informací o uložených údajích. 
 
Podle §17 DSGVO můžete kdykoliv požádat o opravu, vymazání a zablokování 
jednotlivých osobních údajů KommWohnen Unternehmensgruppe. 
 
Kromě toho můžete kdykoli uplatnit své právo na odvolání bez udání důvodů a změnit 
nebo odvolat daný souhlas s účinkem do budoucna. Zrušení můžete odeslat 
smluvnímu partnerovi poštou, e-mailem nebo faxem. Nebudete vynakládat žádné jiné 
náklady než poštovné nebo náklady na přenos podle stávajících základních sazeb. V 
tomto případě nemůže komunikace pokračovat. 
 
Všechny naše dokumenty Vám nabízíme v angličtině, polštině a češtině. Jedná se o 
službu, která má přispět k Vašemu komfortu, bez právní závaznosti. Právní závaznost 

je vázána na německou verzi dokumentu. 


