OŚWIADCZENIE
Świadomy ryzyka związanego z zimową kąpielą oświadczam, że uczestniczę w kąpielach
MORSÓW dobrowolnie i na własną odpowiedzialność (*).
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać regulaminu imprez oraz innych
wymaganych przepisów z którymi zostałem zapoznany, wyrażam zgodę na wykorzystanie przez PTSE
mojego wizerunku we wszystkich materiałach reklamowych i marketingowych związanych z
morsowaniem. Oświadczam, iż nie będę rościł z tego tytułu praw do wynagrodzenia.
Przeczytałem i zrozumiałem co potwierdzam własnoręcznym podpisem

Imię i nazwisko uczestnika

Data i podpis

(*) oświadczenie w imieniu niepełnoletniego uczestnika kąpieli musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności
organizatora Zlotu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez uczestnika Zlotu oznacza jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w
związku z chęcią uczestnictwa w kąpielach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo
dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest
Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych z siedzibą pl. Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec.
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