Zgody i oświadczenia Uczestnika
Regatta Business Poland 2021

1.

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

_______________________________

____________________________________

Nazwa Jachtu:

Data

_______________________________

____________________________________

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Regat
Oświadczam że, zapoznam się z Regulaminem Regat i będę przestrzegać jego postanowień w trakcie całej imprezy.

2.

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad sanitarnych COVID-19
Oświadczam, że będę przestrzegać zasad sanitarnych (COVID-19) ustanowionych przez władze krajów tranzytowych w podróży
na Regaty i przede wszystkim zasad wprowadzonych przez władze Chorwacji, gdzie zostaną rozegrane Regaty.

3.

Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym start w Regatach
Oświadczam że, stan mojego zdrowia umożliwia mi udział w sportowych regatach żeglarskich.

4.

Oświadczenie o udziale w Regatach na własną odpowiedzialność
Oświadczam że, biorę udział w Regatach na własną odpowiedzialność, zarówno w trakcie wyścigów jak i czasie wolnym.

5.

Oświadczenie o udzieleniu zgody na poddanie się testowi trzeźwości
Wyrażam zgodę na poddanie się każdorazowo na żądanie Organizatora testowi trzeźwości (badaniu alkomatem). Ze względu na
COVID-19, kontrole nie będą wykonywane masowo. Badania przeprowadzone będą wybiórczo, w uzasadnionych przypadkach i
zawsze z użyciem odkażonego, bezdotykowego alkomatu.

6.

Oświadczenie o udzieleniu zgody na prawo do wykorzystania wizerunku
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku na zdjęciach i w filmach zrealizowanych podczas eventu Regatta
Business Poland 2021 dla celów promocyjno-marketingowych Organizatora i Partnerów współpracujących.

7.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia Regat zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udziału w Regatach. Administratorem danych
osobowych jest firma ONE4ALL Zdzisław Gajos z siedzibą w Smolnicy 44-153, ul. Konwalii 50. W sprawach związanych z danymi
osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Zdzisławem Gajosem

______________________________________
Data i czytelny podpis Uczestnika

