Start. číslo: ......

SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFII, VIDEOZÁZNAMŮ A OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
Níže podepsaný(á),
Datum a místo narození:
Adresa:
Číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas):
jako závodník závodu HDR (dále jen "Závod"), konající se
organizován firmou

(den)

(měsíc)

(rok)

● Hard Dog Race Kft. - Maďarsko, Polsko: Sídlo: 1036 Budapest, Lajos utca 78., IČO: 01-09-291006, dále jako:
Organizátor závodu
● Petra Makovská - Česká republika: Adresa : Přímá 249/10, Svitavy, PSČ:56802, IČO: 03815447, Daňové číslo: CZ
8656063834; dále jako: Organizátor závodů
● Brigitta Cseh - Německo: Adresa: 21435 Stelle, Fliegeberg 102. Daňové číslo: 5010800345; dále jako: Organizátor
závodů
● Kreacje Kornelia Radzikowska - Polsko: Adresa: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, daňové číslo: 113-235- 9448; dále jako: Spoluorganizátor závodů,
podpisem tohoto prohlášení dávám souhlas organizátorovi závodu, že může využít mé osobní údaje (tj. jméno,
místo a datum narození, jméno rodiče, e-mailová adresa, telefonní číslo, jméno psa, čipové číslo, číslo očkovací
knihy nebo pasu psa, číslo bankovního účtu) k tomu, aby je zaznamenal, zpracoval a použil pro níže uvedené účely:
pořádání a realizace závodu, popřípadě zasílání elektronického newsletteru na základě písemného souhlasu při
registraci.
Jsem si vědom) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a jsem
oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně na e-mailovou adresu
infocz@harddograce.cz nebo vymazáním vlastních údajů na webové stránce registrace. Dále si uvědomuji, že
smazání údajů během závodu má za následek diskvalifikaci, jelikož organizátor závodu nemůže zajistit účast v závodě
při absenci potřebných údajů!
Jsem si vědom(a) skutečnosti, že HDR je veřejná událost, která může být audiovizuálně zaznamenána organizátorem
závodů, tím pádem se mohu na záznamech objevit v identifikovatelné podobě. Svojí účastí a také svým podpisem
dávám souhlas k pořizování a zpracování záznamů. Veškeré záznamy a podobizny pořízené během závodu (a také
jejich upravené verze) mohou být použity k vlastní propagaci organizátora bez jakýchkoliv časových omezení, a to na:
webové stránce závodu, na stránce Facebooku, kanálu Youtube, v propagačních filmech a v tiskových zprávách. U
výše uvedených publikací nevyžadují žádnou formu refundace.
Pravidla soutěže jsou vyhotovena v maďarštině, angličtině, polštině, češtině, slovenštině a němčině. Dojde-li k
jakýmkoli výkladovým rozdílům nebo k nesouladu mezi jazykovými verzemi, směrodatnou verzí pravidel závodů
bude maďarská.
Zasláním e-mailu na adresu infocz@harddograce.cz budou na žádost uživatele všechna data trvale vymazána z
databáze.
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