Felelősségvállalási nyilatkozat- 18 év alatti személyek részére
név:
születési név:
születési hely- idő:
anyja neve:
lakcím vagy tartózkodási cím:
e-mail cím:
telefonszám:
Alulírott _____________________________________________________________ fent nevezett törvényes képviselőjeként
nyilatkozom, hogy tudatában vagyok, hogy az Egyesület szakosztályai által biztosított tevékenységek és programok adott esetben
baleseti kockázattal járnak, amelyeken saját akaratomból és saját felelősségemre vesz részt az általam képviselt gyermek. A
balesetek elkerülése érdekében mindent megtesz. Az esetlegesen bekövetkező balesetekért az Egyesületet felelősség nem terheli.
Tudomásul veszem, hogy a biztonsági szabályok be nem tartása a programokról, rendezvényekről való kitiltást vonhatja maga
után, a tagdíj, részvételi díj visszatérítésére irányuló jogosultság nélkül.
A programokon való részvétel saját felelősségre történik. Tudatában vagyok, hogy az Egyesület csak azon testi sérülésekért,
tulajdonban keletkezett károkért vagy pénzügyi veszteségekért vállal felelősséget, amelyeket az Egyesület, az Egyesület jogi
képviselőjének, vagy az Egyesület bármely eljáró képviselőjének szándékos vagy súlyos gondatlansága okozta.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt személynek nincs olyan egészségügyi problémája, nem
szenved olyan betegségben, amely az Egyesület által szervezett programokon korlátozná vagy gátolná.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt személy alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító
szer hatása alatt nem áll, az egészségügyi, fizikai és mentális állapota az Egyesület által szervezett programokon való részvételt
lehetővé teszik.
Tudomásul veszem, hogy az Egyesület által szervezett programokon mindenki saját felelősségére tartózkodik, és vállalom a
felelősséget általam képviselt személy által okozott mindennemű kárért, továbbá személyi sérülésért, balesetért, amit az általam
képviselt személy akár magának, akár harmadik személynek okoz.
Tudomásul veszem, hogy a programok, rendezvények látogatása egyéb, itt fel nem sorolt okok miatt szigorodhat, például, de
nem kizárólag: védettségi kártyához köthető a rendezvény látogatása.
Tudomásul veszem, hogy a jelen dokumentumban megadott adatokat az Egyesület tárolja. Az információt bizalmasan kezeli és
kizárólag saját céljaira használja. Az adatokat nem továbbítja harmadik fél felé. Az ügyfél nyilvántartásának megszüntetésekor
az összes tárolt adat visszavonhatatlanul törlődik.
Hozzájárulok, hogy a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület, mint adatkezelő az általam megadott személyes
adatokat jelen nyilatkozatban, valamint a honlapon található adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezelje.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az adatvédelmi szabályzatot megtekintettem és az abban foglaltakat tudomásul
vettem. Az Egyesület a rögzített személyes adatokat csak a jelen hozzájáruló nyilatkozatom alapján – az adatvédelmi
szabályzatban foglaltaknak megfelelően - a nyilatkozatom visszavonásáig kezelheti és csak az adatvédelmi szabályzatban
rögzített harmadik fél számára adhatja át. A beleegyezésemet bármikor visszavonhatom; a visszavonó nyilatkozat e-mailben az
info@ptse.hu címre küldhető el, vagy postai úton a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület 2800 Tatabánya,
Köztársaság út, Jubileum park címre.
_______________________________
Kelt.

__________________________________________
Aláírás
(kiskorú esetében a szülő vagy törvényes képviselő aláírása)

