Buď lepší, o.z., so sídlom Kubranská 184/263, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 619

VYHLÁSENIE ČLENOV TÍMU:………………………………………………………………................…… (názov tímu)
PODUJATIE: Buď lepší: Small Dragon Boat Festival 25. -26. 8. 2017 (ďalej len „Podujatie”)
Podpisom tohto Vyhlásenia výslovne potvrdzujem, že som si prečítal nasledovné dokumenty:
a) Súťažné pravidlá Podujatia a pokyny organizátora,
b) Pravidlá pre Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a
c) Pravidlá pre bezpečnosť,
pričom tieto dokumenty sú voľne prístupne na www.lepsidrak.sk a zároveň budú k nahliadnutiu aj v mieste Podujatia,
počas celého jeho trvania a zaväzujem sa tieto dokumenty dodržiavať počas celého Podujatia.
Zároveň svojim podpisom na tomto vyhlásení udeľujem organizátorovi pretekov Buď lepší, o.z., so sídlom
Kubranská 184/263, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 619 (ďalej len “Organizátor”) súhlas so spracovaním mojich osobných
údajov podľa §11 zák. č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení a fotografických snímok a
audiovizuálnych záznamov mojej osoby vyhotovených Organizátorom počas konania Podujatia a to za účelom spracovania
údajov pre prihlasovanie a registráciu účasti na Podujatí, spracovania štartovacej listiny Podujatia, spracovania výsledkovej
listiny Podujatia a pre marketingové a spravodajské účely týkajúce sa tohto a ďalších ročníkov Podujatia (spracovanie
a šírenie v obrazových, printových, zvukovoobrazových komunikačných kanáloch: TV, rozhlas, facebook, youtube a pod.).
Doba platnosti súhlasu je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Som si vedomý, že poskytnutie mojich osobných údajov je
dobrovoľné a svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Organizátorovi ako aj skutočnosti,
že môžem využiť svoje ďalšie práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlasujem, že sa Podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť a v prípade zranenia alebo
poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudeme u Organizátora uplatňovať.
Ďalej vyhlasujem, že som čítal toto vyhlásenie, obsah mi je jasný a rozumiem všetkému, čo je v ňom uvedené, na
znak čoho ho dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom (podpisom zákonného zástupcu) a udeľujem súhlas aj s
ohľadom na osoby, ktorých som zákonným zástupcom. Všetky údaje som uviedol pravdivo a nič som nezatajil.
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V ...................................................., dňa ...................

Dátum narodenia
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