ŠTAFETOVÝ BEH 345 KM OD TATIER K DUNAJU 2021 (ďalej len „beh“)
VYHLÁSENIE ČLENOV TÍMU .................................................................... (názov tímu)
Vyhlasujem, že som bol oboznámený/á s pravidlami behu, som si vedomý/á, že je mojou povinnosťou ich počas celého behu dodržiavať a pre zaistenie
vlastnej bezpečnosti som povinný/á dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Taktiež vyhlasujem, že pri absolvovaní behu budem dodržiavať pokyny organizátorov, budem sa správať tak, aby som neohrozil/a zdravie a život seba ani
nikoho iného, nie som si vedomý/á žiadnej choroby (napr. cukrovka, srdečné ťažkosti, epilepsia a pod.), ktorá by mohla ohroziť moje zdravie a život pri
absolvovaní behu, ani iného obmedzenia (napr. tehotenstvo a pod.) a počas celého behu sa vyhnem požívaniu alkoholu a iných omamných látok. Zároveň
vyhlasujem, že sa u mňa neprejavujú príznaky akútneho ochorenia COVID-19, neboli mi nariadené karanténne opatrenia, nebol som v uplynulých 14 dňoch
v kontakte s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19 a zároveň dokladám negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID –19, nie starší ako 12
hodín, resp. ho nahrádzam potvrdením v súlade s usmernením ÚVZ SR na https://covidsemafor.sportcenter.sk/
Vyhlasujem, že som si vedomý/á skutočnosti, že absolvovanie behu je spojené s určitým rizikom a nebezpečenstvom zranenia. Rozhodujem sa slobodne
a s plným vedomím toto nebezpečie a riziko podstúpiť. Súčasne vyhlasujem, že nebudem na organizátoroch behu, alebo iných osobách podieľajúcich sa pri
zabezpečovaní behu požadovať náhradu v prípade môjho zranenia, poškodenia zdravia telesného alebo duševného, taktiež v prípade škody na majetku,
ktorá by súvisela s absolvovaním behu. Zároveň vyhlasujem, že si vyslovene neželám, aby iná osoba v mojom mene požadovala náhradu v prípade
mimoriadnej udalosti, ktorá by ma vyššie uvedeným spôsobom poškodila. Vyhlasujem, že sa budem správať tak, aby som počas behu nespôsobil/a škodu na
majetku iným účastníkom behu, organizátorom i partnerom behu a ani na verejnom, obecnom či štátnom majetku. V prípade hmotnej škody, ktorú by som
úmyselne alebo neúmyselne zapríčinil/a, beriem plnú zodpovednosť za svoje konanie a zaväzujem sa škodu v plnej výške nahradiť.
Zároveň svojim podpisom na tomto vyhlásení udeľujem prevádzkovateľovi informačného systému, spoločnosti Top Koncept s.r.o., so sídlom Lysákova 24,
841 01 Bratislava, IČO: 46 396 136, zápis v OR OS Bratislava I, odd: Sro, vložka č.: 76443/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a jeho sprostredkovateľom uvedených
v článku Spracovanie osobných údajov na webe www.odtatierkdunaju.sk, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme podľa zák.
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v tomto súhlase, ako aj súhlas s použitím fotografických a audiovizuálnych snímok
mojej osoby vyhotovených organizátorom počas konania behu. Súhlas udeľujem pre organizačné a spravodajské účely týkajúce sa behu, a to na obdobie 5
rokov. Rozsah spracovania osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, fakturačné údaje, e-mail, telefónny kontakt, nahlásený čas behu
na 10 km, veľkosť trička, spracovanie dosiahnutého času, geografická poloha počas behu, vyhodnotenie a zverejnenie dosiahnutého výsledku, zvukový
a obrazový záznam z behu.
Uvedením e-mailu v údajoch člena tímu, vyjadrujem svoj súhlas s využitím môjho e-mailu na zasielanie informácií súvisiacich s organizáciou pretekov od
Tatier k Dunaju. Zaznačením voľby Marketing vyjadrujem svoj súhlas alebo nesúhlas s využitím môjho e-mailu na zasielanie informácií o pripravovaných
akciách, ponúkaných výhodách a na marketingové účely organizátora i partnerov behu. Som si vedomý/á, že poskytnutie mojich osobných údajov je
dobrovoľné a svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľovi ako aj môžem využiť svoje ďalšia práva podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Ďalej vyhlasujem, že som čítal/a toto vyhlásenie, obsah mi je jasný a rozumiem všetkému, čo je v ňom uvedené. Dobrovoľne ho podpisujem aj s ohľadom na
mojich zákonných zástupcov, príbuzných a osoby mi inak blízke. Všetky údaje som uviedol/a pravdivo a nič som nezatajil/a.
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