Oświadczenie uczestnika / opiekuna

Jestem:

□ uczestnikiem

□ opiekunem

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia:………………………………………

Telefon ………………………………..

E-mail:……………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:
Zapoznałem/-am się z regulaminem TEPfactor i bezpieczeństwem w obszarze sportowym. Oświadczam, że mój stan zdrowia
pozwala mi na wszelkie sportowe aktywności i nie cierpię na żadne ostre urazy kręgosłupa ani żadną chorobę, która uniemożliwia
aktywności fizyczne. Oświadczam, że nie jestem pod wpływem alkoholu lub innych narkotyków i nie użyję ich zarówno przed, jak i
podczas zajęć sportowych w TEPfactor. Oświadczam, że postąpię zgodnie z instrukcjami personelu TEPfactor i zdaję sobie sprawę z
wszelkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas działań TEPfactor. Będę wykonywać wszystkie czynności zgodnie z moimi
umiejętnościami, stanem zdrowia i w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych natychmiast skontaktuję się z
pracownikami TEPfactor.
Data:…………………………………………………..

Podpis:…………………………………….............

Dane dziecka:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..
Dla osoby poniżej 15 roku życia wymagany jest podpis opiekuna prawnego lub upoważnionej osoby sprawującej opiekę nad
dzieckiem. Przedstawiciel prawny (upoważniony opiekun) oświadcza, że dziecko zna regulamin działania TEPfactor i może grać
zgodnie z wszystkimi instrukcjami opisanymi powyżej. Opiekun prawny zobowiązany jest do pozostania na terenie TEPfactor w
czasie gry dziecka.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tej deklaracji przez administratora TEPfactor
Sp. z o.o. (ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystyki wewnętrznej
i jako dowód w przypadku sporu lub szkody. Wszystkie informacje będą archiwizowane zarówno w formie papierowej w archiwum
administratora, jak i w wersji elektronicznej. Dane osobowe będą gromadzone tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej
wymienionych celów i będą przetwarzane tylko przez niezbędny okres czasu zgodnie z ustawą 101/2000 Sb. Kodeksu cywilnego.
Przysługuje mi prawo wglądu, edycji oraz usunięcia moich danych osobowych z bazy administratora w każdym momencie.
Data: ….………………………….

Podpis: …………………………………………….

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez TEPfactor Warszawa Sp. Z o.o. w celu realizacji usługi newsletter, a
tym samym wysyłania mi informacji o produktach, promocjach lub nowościach zgodnie z polityką prywatności. Wiem, że swoją
zgodę mogę w każdej chwili wycofać.
Data: ….………………………….

Podpis: …………………………………………….

