Drodzy Członkowie i Sympatycy JKMW „Kotwica” w Gdyni
Już drugi sezon zimowy nasz najstarszy jacht Legia pozostaje na wodzie, przedłużając
możliwości nawigacyjne Klubu oraz służąc „hardcorowcom” do organizacji ekstremalnego
żeglowania, doskonalenia manewrowania pod żaglami i na silniku, a także krótkich wyjść
weekendowych na Zatokę Gdańską. Jednak pogarszający się stan techniczny jachtu wymaga
podjęcia zdecydowanych działań, mających na celu przywrócenie świetności „Babci Legii”.
Dlatego, aby uratować Legię i przywrócić jej dawną świetność, a zarazem przystosować do
współczesnych wymogów bezpieczeństwa nautycznego i komfortu dla żeglarzy, Zarząd Klubu
w dniu 19.12.2019 roku podjął uchwałę nr 23/2019 w sprawie projektu „Wyprawa s/y Legia –
Jack Strong 2021”.
Celem tego projektu jest wykorzystanie roku 2020 na wyremontowanie naszego jachtu i
przygotowanie go do cyklu rejsów po Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym, począwszy od
2021 roku.
Przeprowadzone rozpoznanie wykazało, że koszt remontu jachtu może wynieść od 300 000 do
500 000 złotych i potrwa co najmniej rok. Aby zgromadzić takie środki niezbędne jest
poszukiwanie wsparcia finansowego w instytucjach państwowych i fundacjach oraz zdobycie
darczyńców prywatnych.
Jednak Klubowiczki i Klubowicze oraz sympatycy JKMW „Kotwica”, również mogą wesprzeć te
działania, szczególnie w początkowym etapie realizacji projektu.
Aby rozpocząć starania o wsparcie ze środków publicznych, musimy przygotować kosztorys
remontu i jego harmonogram. Koszt wykonania kosztorysu wynosi 2 200 złotych.
Dlatego też, Zarząd Klubu gorąco do Was apeluje, o wsparcie finansowe tego projektu.
Każda wspierająca osoba otrzyma pamiątkowe podziękowanie i nagrody, w zależności od
wysokości darowizny. Nagrody i zasady ich przyznania opisano w dołączonym pliku.
Do prowadzenia rozliczeń finansowych projektu uruchomiliśmy odrębny rachunek bankowy:
mBank S.A. o/Gdynia 45 1140 1153 0000 2026 1200 1002.
Aby umożliwić przekazanie nagród, w tytule przelewu proszę wpisywać:
Darowizna na cele statutowe - Legia. Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
Na stronie internetowej Klubu uruchomimy specjalną zakładkę, w której podawać będziemy
aktualny stan realizacji projektu i wysokość zgromadzonych środków.
Szczegóły projektu zostały opisane w dołączonym pliku. Drugi plik zawiera klauzulę
informacyjną o ochronie danych osobowych przekazanych w ramach tego projektu.
Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:
kol. Mariusz Selke
Dane kontaktowe:
E-mail: skarbnik@jkmw-kotwica.pl i biuro@jkmw-kotwica.pl;
Telefon: +48 600 151 244
Zarząd Klubu

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
przekazanych JKMW „Kotwica” w Gdyni w ramach projektu
„Wyprawa s/y Legia – Jack Strong”

Zgodnie z art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie:
Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni, Al. Jana Pawła II 13 B, 81-345
Gdynia
2) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z administratorem jest
możliwy w biurze Klubu, mieszczącym się przy Al. Jana Pawła II 13B, 81-345 Gdynia, w
godzinach jego urzędowania oraz pocztą elektroniczną na adres: biuro@jkmw-kotwica.pl
lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych
stowarzyszenia oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach podejmowanych w
ramach projektu „Wyprawa s/y Legia – Jack Strong” oraz podziękowań - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4) Kategoria danych osobowych: dane identyfikacyjne i teleadresowe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano na podstawie zgody wyrażonej poprzez włączenie
się do partycypacji w realizacji projektu.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji projektu
lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
8) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

