Regulamin wycieczki Turystyczna Niedziela Bez Samochodu

Odpowiedzialność
Niniejszym oświadczam, iż biorąc udział w wycieczce Turystyczna Niedziela Bez Samochodu,
organizowanej przez Stowarzyszenie Moje Karkonosze, we współpracy z Miejskim Zakładem
Komunikacyjnym Sp. z o.o. potwierdzam co następuje:
- przyjmuję do wiadomości, iż organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności względem
uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe lub jakiekolwiek inne, które wystąpią przed, w
trakcie wycieczki;
- biorę udział w wycieczce na własną odpowiedzialność oraz ponoszę osobistą odpowiedzialność za
wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób;
- zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub
jakiejkolwiek szkody związanej z wycieczką;
- oświadczam, że mój stan zdrowia i kondycja fizyczna pozwalają mi na wzięcie udziału w wycieczce;
- w przypadku udziału wspólnie z osobą niepełnoletnią oświadczam, że wyrażam zgodę na udział
mojego syna/mojej córki/osoby nad którą sprawuję opiekę w wycieczce. Syn/córka/osoba nad którą
sprawuję opiekę bierze udział w wycieczce na moją odpowiedzialność. Oświadczam również, że
syn/córka/osoba nad którą sprawuję opiekę nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do
aktywnego wypoczynku.

Wizerunek
Biorąc udział w wydarzeniu zezwalam na użycie wizerunku/-ów: własnego i osób niepełnoletnich nad
którymi sprawuję opiekę, w relacji z wydarzenia, która opublikowana zostanie w mediach
społecznościowych.

Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Moje Karkonosze”, ul. Kopernika 4/9, 58-560 Jelenia
Góra
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia opisanego powyżej oraz publikacji
relacji zawierającej wizerunek, na stronach internetowych organizatora, partnerów, w tym w mediach
społecznościowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe inne niż wizerunek przechowywane będą przez okres 6 miesięcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową
podjęcia współpracy przez Administratora
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