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Zúčastňuji se cyklistického závodu a jako účastník (závodník) prohlašuji, že jsem se seznámil s
propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.
Prohlašuji, že
- mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodě
nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu,
- jsem si vědom toho, že pořadatel závodu nenese odpovědnost za škodu způsobenou v
souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že
odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem,
- pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje
Zpracování osobních údajů
Souhlasím v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů se zpracováním
osobních údajů, které jsou uvedeny na této přihlášce, pořadatelem závodu pro účely evidence
závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků a vytvoření
databáze účastníků závodů, které pořádá pořadatel závodu. Pořadatel závodu je správcem
uvedených osobních údajů.
Uvedený souhlas máte právo kdykoliv odvolat stejným způsobem jako byl poskytnut.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování v době od udělení souhlasu do jeho
odvolání. Dále máte za podmínek obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů právo
požadovat od pořadatele závodu přístup k předmětným osobním údajům, na jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Také jste
oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako u dozorového úřadu,
pokud se budete domnívat, že zpracováním předmětných osobních údajů je porušeno obecné
nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Rovněž podpisem této přihlášky souhlasím s pořizováním obrazových a zvukových záznamů
mé osoby, osoby jíž jsem zákonným zástupcem v průběhu závodu a s jejich následným
zveřejňováním pořadatelem závodu, a to všemi známými způsoby.

V poddubí 31.7.2021

Podpis: …...........................................................

