Vyhlásenie.
(podpisom alebo elektronickým súhlasom pri registrácii)

Pretekár /účastník/ Trenčín inline 2019 – priemyselný park Trenčín, konaného dňa 3.8.2019.

Meno a priezvisko..........................................................................................

Dátum nar. ...................................... bytom...................................................
Svojím vlastnoručným podpisom alebo elektronickým súhlasom pri registrácii, potvrdzujem, že sa
preteku Trenčín inline 2019 (ďalej Podujatie) – priemyselný park Trenčín, zúčastňujem na vlastné
riziko s vedomím, že organizátor neberie zodpovednosť za akýkoľvek úraz, zranenie, prípadne svalovú
horúčku jednotlivých účastníkov predmetnej akcie a rovnako nenesie zodpovednosť za škodu na
majetku pretekára súvisiace s účasťou na preteku.
Prehlasujem, že v prípade vzniknutej ujmy na vlastnom zdraví alebo za škodlivý následok preberám
plnú zodpovednosť.
Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára
(účastníka pretekov) za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám.
Beriem na vedomie, že za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca a
v tomto prípade sa vyžaduje pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
Svojim podpisom potvrdzujem, že budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, pretekať v duchu fair –
play a dôkladne som sa oboznámil(a) s podmienkami pretekov. Súhlasím, aby všetky fotografie a
videozáznamy zhotovené organizátorom počas pretekov boli použité na ďalšiu propagáciu podujatia
bez nároku na finančnú odmenu.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam svoj
súhlas občianskemu združeniu KC SIHOŤ (ďalej len „Prevádzkovateľ“), Osvienčimská 3, 91101 Trenčín, IČO: 36 127 108 na
spracúvanie mojich osobných údajov na nižšie vymedzený účel. Zároveň vyjadrujem súhlas so zaradením do Informačného
systému Marketing - účel: vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
z účasti na Podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch a
sociálnych sieťach, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas
a po Podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov Prevádzkovateľa, pre
informačné a dokumentačné účely partnerov Prevádzkovateľa, a pre marketingové účely Prevádzkovateľa a partnerov
Prevádzkovateľa. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, miesto bydliska, štát, emailová
adresa, telefonický kontakt, zvukový alebo obrazový záznam osoby Doba platnosti súhlasu: 5 rokov.

V Trenčíne 3.8.2019 (alebo deň elektronickej registrácie)

Podpis pretekára alebo jeho zákonného zástupcu: ............................................

