
 

 
 

Wniosek o miejsce cumownicze w Porcie Görlitz nad jeziorem Berzdorfer See  
(Antrag Liegeplatz Hafen Görlitz - Berzdorfer See) 

 
Sezon 2019 ( 23.03. -31.10.2019) 

 
 

Miejsce cumownicze   Miejsce postoju łodzi na lądzie 
(Wasserliegeplatz)    (Landliegeplatz) 

 

 

Planowany okres wynajmu: ………………………………..…… 
(gewünschter Mietzeitraum) 

 

 

Informacje o wynajmującym (Angaben zum Mieter des Liegeplatzes) 

 

Nazwisko (Name): ……………………………………….. 

 

Imię (Vorname): ………………………………………….. 

 

Ulica (Straße): ……………………………………….. Nr.domu/mieszkania(Hausnr.): ……….........…. 

 

Kod pocztowy (PLZ): ………………………………  Miejscowość (Ort): ………………...……………….. 

 

Telefon*: …………………………………………….. 

 

E-Mail*: ……………………………………………… 

 

Informacje dotyczące cumowanej łodzi (Angaben zum Boot für den anzumietenden Liegeplatz) 

 

Typ łodzi (Bootstyp): ………………………………………………… 

 

Nazwa łodzi (Bootsname): ……………………………………………..   

 

Numer rejestracyjny/Oznaczenie (Kennzeichen): …………………………………………... 

 

Długość (Länge): ………………………………………. Szerokość (Breite): ………………………….. 

 

Rodzaj silika/moc (Motorart/Leistung): ……………………………….…… 

 

Dowód ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej łodzi w załączniku 
(Bitte Nachweis von Bootshaftpflichtversicherung beifügen) 

 

 

……………………………………………………….  ………………………………………………………… 

Miejscowość, data   Podpis   

 
* dobrowolne podanie danych 

 

Wniosek proszę przesłać listownie na adres Villa Ephraim Goethestraße 17 02826 Görlitz lub przesłać mailem 

na adres info@hafen-goerlitz.eu 

  

mailto:info@hafen-goerlitz.eu


Zgoda na gromadzenie danych 

 

Dane osobowe podane we wniosku w szczególności imię, nazwisko, adres, które są niezbędne do realizacji 

zobowiązań wynikających ze stosunku umowy, gromadzone są na podstawie obowiązującego prawa.  

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest wymagana do dalszego wykorzystywania danych osobowych i zbierania 

dodatkowych informacji. Jeśli wypełnicie Państwo pola oznaczone gwiazdką, wyrażacie Państwo taką zgodę.  

W przypadku nie dojścia do skutku umowy usunięcie podanych informacji następuje po sześciu miesiącach od 

daty złożenia wniosku.  

 

Prawa osoby, której dane dotyczą: Korekta, usuwanie i blokowanie informacji, prawo do odwołania 

 

Zgodnie z § 15 DSGVO mają Państwo prawo w każdej chwili zwrócić się do grupy KommWohnen z prośbą o 

dostarczenie pełnej informacji na temat przechowywanych o Państwu danych. 

Zgodnie z § 17 DSGVO (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych) mogą Państwo w każdej chwili 

zażądać od grupy przedsiębiorstw KommWohnen poprawienia, usunięcia i zablokowania indywidualnych 

danych osobowych. 

Ponadto, możecie Państwo w każdej chwili skorzystać z prawa do odwołania bez podania przyczyn i zmienić lub 

całkowicie odwołać oświadczenie(-a) o udzielonej zgodzie ze skutkiem na przyszłość.  

W tym przypadku komunikacja nie będzie mogła być kontynuowana.Odwołanie można przesłać pocztą, e-

mailem lub faksem na adres wskazany w umowie. W takim wypadku nie występują inne koszty niż koszty opłat 

pocztowych lub koszty transmisji zgodnie z istniejącymi taryfami podstawowymi.  

 

Dla Państwa komfortu wszystkie nasze dokumenty oferujemy w języku angielskim, polskim i czeskim. 

Dokumenty te nie są jednakże wiążace prawnie. Aktualna wersja objęta obligacją prawną jest wersja 

dokumentów w języku niemieckim.  
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