Zodpovednosť:
Prosím, prečítajte si túto dohodu starostlivo aby ste si boli istý, že ste pochopili dôsledky podpisu. Táto dohoda sa
vzťahuje na vašu účasť na všetkých akciách SATKD, WTE a WT vrátane všetkých, ktoré sú nimi podporované alebo
schválené.
Prevzatie rizika:
Taekwondo je bojové umenie a plno kontaktný šport, zapojením sa do jeho súťažnej činnosti môže dôjsť aj k vážnemu
zraneniu, vrátane trvalej invalidity alebo smrti. Beriem na vedomie, že môžu existovať tieto ako aj ďalšie riziká, ktoré
nie sú v tomto momente známe a nie je možné ich predvídať v tomto okamihu. Som si vedomý, že pravidlá umožňujú
spájanie susediacich váhových kategórií. V prípade, že pretekár dovŕši 16 rokov môže štartovať aj v seniorskej
kategórii. Môže taktiež dôjsť s spojeniu A a B kategórie ( rozdelenie podľa technických stupňov). SATKD ani
organizátor či usporiadateľ súťaže neručia za prípadné zranenia a preto prehlasujem, že som riadne zdravotne
poistený a v prípade úrazu prevezmem ja sám resp. môj zákonný zástupca všetky náklady, ako aj zodpovednosť za
prípadné zranenie.
Vzdanie sa nároku:
Súhlasím a zaväzujem sa dodržiavať a byť viazaný stanovami SATKD a ďalšími relevantnými predpismi SATKD. Ďalej
súhlasím s tým, že moje členstvo a pravá môžu byť pozastavené alebo zrušené v SATKD ak vznikne z mojej strany
porušenie pravidiel SATKD.
Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a Súhlas:
Podpisom tohto dokumentu zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov
zverejnenými na webovej stránke prevádzkovateľa:
http://www.satkd.sk/wp-content/uploads/2018/09/Oboznamenie-dotknutych-osob_web.pdf
Som oboznámený, že tieto informácie pre dotknuté osoby sú na uvedenej webovej stránke dostupné kedykoľvek. Som
si vedomý, že na účely ochrany osobných údajov som „dotknutou osobou.“
Zároveň týmto UDEĽUJEM alebo NEUDEĽUJEM (zaškrtnúť možnosť zvolenú dotknutou osobou) Prevádzkovateľovi
súhlas na spracovávanie mojej podobizne (tváre) vyhotovovaním fotografií a videí na súťažiach alebo iných verejných
podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom. Súhlasím, aby tieto údaje Prevádzkovateľ zverejňoval na svojom
webovom sídle http://www.satkd.sk/ ako aj na fanúšikovských stránkach na sociálnych sieťach Facebook
a Instragram...
Prehlasujem, že pred udelením tohto súhlasu (ak dotknutá osoba v odseku vyššie zaškrtla „UDEĽUJEM“), som sa
oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov zverejnenými na vyššie uvedenej webovej stránke
prevádzkovateľa. Taktiež som bol poučený, že súhlas mám právo kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia
o odvolaní súhlasu na adresu prevádzkovateľa.
Som si vedomý, že ak tento súhlas odvolám, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré bolo
vykonané pred odvolaním môjho súhlasu.
Týmto vyhlasujem, že osobné údaje som poskytol/a dobrovoľne a bez nátlaku. Všetky údaje v registračnom formulári
som uviedol/a pravdivo a v prípade, že som niečo neuviedol resp. uviedol/a nesprávne, nepresne zodpovedám
poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú. V prípade že nemám 18 rokov, tento formulár za mňa vyplnil
a prevzal zodpovednosť zákonný zástupca.
V........................., dňa .........................

.......................................................
Meno a Priezvisko osoby

.............................................................
Podpis ( zákonný zástupca )

.......................................................
Registračné číslo osoby (IS)

..................................................................................
Vzťah zákonného zástupcu k osobe (matka/otec/...)
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