numer startowy:

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
Imię i Nazwisko uczestnika:
Data i mejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy):
Ja, niżej podpisana/ny uczestnik/czka zawodów Hard Dog Race organizowanych w dniu w ______(dzień)
______________________(miesiąc) _________(rok) (zwane dalej „Zawodami”) przez
● Hard Dog Race Kft. - Węgry, Polska: z siedzibą: 1036 Budapesz, ulica Lajos 78, numer rejestrowy firmy: 01-09291006, dalej zwanym: Organizatorem Zawodów
● Petra Makovska - Republika Czeska: Adres: Přímá 249/10, Svitavy 568 02, Numer rejestrowy firmy 03815447,
dalej zwanej: Organizatorem Zawodów
● Brigitta Cseh - Niemcy: Adres: 21435 Stelle, Fliegenberg 102, Numer identyfikacji podatkowej: 5010800345,
dalej zwanej: Organizatorem Zawodów
● Kreacje Kornelia Radzikowska - Polska, Adres: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa. Numer identyfikacji
podatkowej: 113-235-94-48; dalej zwanej: Współorganizatorem Zawodów,
wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych (imię i nazwisko, data
i miejsce urodzenia, panieńskie nazwisko matki, adres email, numer telefonu, imię psa, numer chipu, numer
książeczki szciepień lub paszportu psa, numer konta) podanych w trakcie procesu rejestracji do Zawodów w celu
organizacji i przeprowadzenia Zawodów, jak również w celu przesyłania newsletterów, w przypadku kiedy zgoda na
ich przesyłanie została udzielona w trakcie rejestracji do Zawodów.
Przyjmuję do wiadomości, że o usunięcie moich danych wnosić mogę pisemnie na adres email
infopl@harddograce.pl lub osobiście usunąć dane w module rejestracyjnym Zawodów. Przyjmuję do wiadomości, że
usunięcie danych w trakcie Zawodów skutkować będzie wykluczeniem z Zawodów, z uwagi na fakt, iż Organizator w
sytuacji braku tych danych nie może gwarantować udziału zawodnika w Zawodach.
Przyjmuję do wiadomości, że Zawody są wydarzeniem publicznym, które może być rejestrowane wizualnie przez
Organizatora i mój wizerunek może pojawiać się w zrealizowanych nagraniach w formie identyfikowalnej. Mój
osobisty udział w Zawodach i podpisanie niniejszego oświadczenia stanowią zgodę na wykonanie ww. nagrań
wizualnych i ich rozpowszechnianie. Organizator może korzystać bez ograniczenia i w każdym czasie ze
zrealizowanych podczas Zawodów nagrań lub ich skróconych lub edytowanych wersji w następujących kanałach
komunikacji: na stronie www.facebook.com, na stronie www.youtube.com, w filmach promocyjnych, podczas
spotkań medialnych. Nie będę rościł sobie praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania i rozpowszechniania
nagranych materiałów z moim wizerunkiem.
Niniejsza oświadczenie została sporządzona w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i w języku węgierskim
z zastrzeżeniem, że w razie wątpliwości lub sporów wiążąca jest węgierska wersja językowa.
Miejscowość, data: .............................................................
.......………………………….....
podpis osoby składającej
oświadczenie

