OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ja niżej podpisan[a/y], świadom[a/y] własnych umiejętności jazdy na motocyklu,
oświadczam, iż dobrowolnie i na własną odpowiedzialność biorę udział w imprezie
_____________________________ w dniach _________________________ Jednocześnie
zobowiązuję się do przestrzegania podanych przez Tylko dla Orlic zasad
bezpieczeństwa [oraz wskazówek obsługi motocykla].
Oświadczam również, że:
1.
2.

Znane mi jest ryzyko związane z poruszaniem się motocyklem;
Żaden z reprezentantów czy pracowników Tylko dla Orlic nie ponosi
odpowiedzialności za obrażenia, śmierć, ani żadne inne szkody poniesione
przeze mnie podczas Imprezy i niniejszym przyjmuję na siebie ryzyko z tytułu
wszelkich urazów i szkód, jakie mogą się stać moim udziałem.
3. Zapoznał[a/e]m się z „Warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych
przez Tylko dla Orlic”;
4. Jestem świadom[y/a], iż podczas jazdy na motocyklu jestem zobowiązan[y/a]
do noszenia odpowiedniego ubioru oraz akcesoriów ochronnych, w tym przede
wszystkim kasku;
5. Wykupił[a/e]/ ubezpieczenie podróżne na czas Imprezy. Dane polisy
_____________________ / Nie wykupił[a/e]/ ubezpieczenia podróżnego na czas
Imprezy. ;
6. Biorę odpowiedzialność za powierzony w trakcie Imprezy motocykl oraz
zobowiązuję się ponieść koszty związane z uszkodzeniami motocykla, do
których doszło podczas użytkowania przez mnie motocykla w trakcie Imprezy.
Ponadto, zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych
osobowych jest Aleksandra Trzaskowska TYLKO DLA ORLIC, ul. Na Przełaj 12 B, 03-092
Warszawa, NIP: 5213014862, REGON: 368502080, adres poczty elektronicznej (e-mail):
info@motobirds.com. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych
(RODO). Dane mogę być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) Dane mogą być
udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują administratora. Dane będą
przetwarzane przez czas ważności zgody, wykonania umowy lub do czasu ustania celu
dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Pan[u/i] prawo do żądania dostępu do Pan[u/i]
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Wyrażam także zgodę na użycie przez Tylko dla Orlic zdjęć z Imprezy z moim
udziałem na wszelkie potrzeby promocyjne Tylko dla Orlic, w tym do wykorzystania w
Internecie, książkach i artykułach prasowych. Niniejsza zgoda jest udzielona
dobrowolnie, bezterminowo i bezpłatnie. Jestem osobą pełnoletnią i posiadam
zdolność prawną do podpisania niniejszego Oświadczenia.
_______________________
Data, [imię i nazwisko]

