ADATLAP FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATHOZ – „EGYÜTT GYERMEKEINKÉRT” – VI. Szentlőrinc –
Királyegyháza jótékonysági futóverseny 2021. szeptember 17.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT (pedagógus)
Adataim jelen nyilatkozat elválaszthatatlan mellékletét képező adatlapon történő megadásával és
aláírásommal igazolom, hogy a 2021. szeptember 17. napján Királyegyháza és Szentlőrinc települések
között megrendezendő VI. „Együtt gyermekeinkért!” elnevezésű, 3 / 4 / 11 km távú futóversenyen saját
elhatározásomból és saját felelősségemre veszek részt, valamint felelősséget vállalok a felügyeletemben
álló, a jelen nyilatkozat elválaszthatatlan mellékletét képező listán szereplő, előzetesen regisztrált
gyermekekért. Kijelentem, hogy a futóversenyen történő részvételemmel, valamint a felügyeletem alatt álló
gyermekek részvételével esetlegesen együtt járó károk kockázatát viselem, tudomásul véve, hogy az
esetlegesen bekövetkező semminemű kárért – ideértve a személyi sérülést, balesetet - a verseny szervezője
nem tartozik felelősséggel. A versenyszabályzatot elolvastam, megértettem és elfogadom. A versenyen való
részvételhez megfelelő egészségügyi állapottal rendelkezem, nincs tudomásom olyan betegségről, amely a
versenyen való részvételemet megakadályozná. Továbbá kijelentem, hogy a felügyeletem alatt álló
gyermekek versenyen való részvételhez megfelelő egészségügyi állapottal rendelkeznek, nincs tudomásom
olyan betegségről, amely a versenyen való részvételüket megakadályozná. Tudomásul veszem, hogy a
verseny központi helyszínén (Királyegyházi Cementgyár személyautó parkolója, 7953 Királyegyháza,
Cement u. 1.) felállított sátorban hagyott tárgyakért a verseny főszervezője és a közreműködő szervezők
nem vállalnak felelősséget.
Kijelentem, hogy a verseny szervezői (Szentlőrinc Városért Egyesület, Királyegyháza Község
Önkormányzata, LAFARGE Cement Magyarország Kft.), mint közös adatkezelők részéről részletes és
egyértelmű tájékoztatást kaptam a személyes adatom/adataim, valamint a felügyeletem alatti gyermek
adatának/adatainak kezelésével, feldolgozásával, valamint az adatok harmadik felek részére történő
továbbításával kapcsolatosan (különösen az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára,
adatkezelő/adatfeldolgozó személyére), valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati
lehetőségekre vonatkozóan.
A tájékoztatást tudomásul vettem, és hozzájárulok, hogy a verseny főszervezője és a szervezésben
közreműködők* a rendezvényen rólam és a felügyeletem alatt álló gyermekekről készült kép- és
hanganyagot, anyagi vagy egyéb ellenszolgáltatás nélkül kommunikációs célokra felhasználják.
Kelt: Királyegyháza, 2021. szeptember 17.

______________________
Név:
A felelősségvállalási nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi a futas.lafarge.hu oldalon leadott online
jelentkezéshez csatolt táblázat és a részt vevő gyermekek szüleinek / gondviselőinek hozzájáruló
nyilatkozata.
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