Potvrzení o seznámení s všeobecnými podmínkami závodu Kaskáda Race
a souvisejícími dokumenty
TOTO POTVRZENÍ SI PROSÍM VYTISKNĚTE A PODEPSANÉ ODEVZDEJTE V DEN ZÁVODU U
REGISTRAČNÍHO STÁNKU.

Toto potvrzení se vztahuje na extrémní běžecký překážkový závod Kaskáda Race, konaný dne 3.10.2020
v areálu Vranovské pláže a je nedílnou součástí Všeobecných podmínek pro závod Kaskáda Race.
1) Seznámení s všeobecnými podmínkami závodu Kaskáda Race a souvisejícími dokumenty
Účastník závodu Kaskáda Race tímto prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi dokumenty uvedenými níže, rozumí
jejich obsahu a souhlasí s veškerými jejich ustanoveními a podmínkami, je si vědom plně všech skutečností z nich
vyplývajících.
Dokumenty:
Všeobecné podmínky pro závod Kaskáda Race včetně všech souvisejících dokumentů jako
a) Pravidla závodu Kaskáda Race,
b) Podmínky o ochraně osobních údajů včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka Kaskáda Race,
Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné na webových stránkách www.kaskadarace.cz
2) Podmínky ochrany osobních údajů, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka závodu
Kaskáda Race
Tyto podmínky se vztahují na extrémní běžecký překážkový závod Kaskáda Race, konaný dne 3.10.2020 a jsou
nedílnou součástí Všeobecných podmínek pro závod Kaskáda Race.
Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) extrémního běžeckého překážkového závodu Kaskáda
Race (dále jen „Kaskáda Race“ či „závod“) jsou Bakchus aktivity s.r.o., Boženy Němcové 1799/6, 669 02 Znojmo a
Rabbits Znojmo, z.s., Bezkov 66, 669 02 Bezkov, dále jen „Pořadatel“, přičemž registrací dle těchto podmínek
vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce.
Tyto podmínky o zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a
účastníkem závodu a je povinností každého účastníka se s ním seznámit.
Provedením registrace k závodu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých
osobních údajů organizátorovi, co by správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání
informačních sdělení organizátorem či jiným třetím spolupracujícím subjektem, to vše do odvolání souhlasu. Takto
předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou uveřejnění jména, příjmení případně ročníku narození či místa
trvalého pobytu ve startovní a výsledkové listině. Účastník si je vědom toho, že má právo přístupu ke svým osobním
údajům a další práva dle § 11 a §21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně
písemně odvolat na adrese správce/organizátora. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly případně předány
třetím stranám spolupracujícím s organizátorem/správcem např. v souvislosti s úkonem registrace, časomírou,
skupinovým úrazovým pojištěním, sděleními a newslettery od partnerů či poskytnutím zdravotní péče v souvislosti se
závodem a to v rozsahu údajů uvedených do registračního formuláře.
Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi/správci s pořízením a
použitím či šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka
nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně
doprovodných akcí před a po závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora
běhu Kaskáda Race, jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.
Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor/správce je oprávněn v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zák.
č.89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, využít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně
internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a
zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu, a to do doby odvolání
tohoto souhlasu.

Organizátor/správce je také oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené společnosti, která zajišťuje
evidenci registrací a časomíru.
Registrací do závodu Kaskáda Race bere účastník na vědomí tyto podmínky a udílí správci souhlas se zpracováním
osobních údajů.
Tento podpis jsem učinil zcela svobodně a dobrovolně:
Účastník závodu – jméno a příjmení (hůlkovým písmem): __________________________________________
Datum narození/věk: ________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________
Tel.: ____________________________

E-mail: _____________________________________

Jméno osoby pro případ nouze / její telefonní číslo: ________________________________________
Datum: __________________________

Podpis: ____________________________________

OSOBA MLADŠÍ 18 LET (podpis zákonného zástupce):
Celé jméno zákonného zástupce (hůlkovým písmem): ____________________________________________
Vztah k nezletilému (matka, otec atp.): _________________________________________________
Datum narození zák. zást.: ___________________________________________________________
Adresa zák. zást.:___________________________________________________________________
Celé jméno zastupovaného nezletilého (tiskacím písmem): ________________________________________
Datum narození nezletilého: _________________________________________________________
Datum: _______________________

Podpis zákonného zástupce: _________________________

3) PRO MLADŠÍ 18 LET – Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé osoby v závodu Kaskáda Race
Já níže podepsaný (celé jméno otce, matky či zákonem stanovené osoby):
__________________________________________________________________________________
datum narození: ____________________________________________________________________
bytem: ________________________________________________________ PSČ: _______________
jako zákonný zástupce (dále jen „zákonný zástupce“)
nezletilého (celé jméno): ______________________________________________________________
datum narození: ____________________________________________________________________
bytem: ________________________________________________________ PSČ: _______________
jako zastupovaný (dále jen „zastupovaný“),
vyslovuji tímto svůj plný souhlas s účastí zastupovaného na extrémním běžeckém překážkovém závodě Kaskáda Race
pořádaném dne 3.10.2020 Bakchus aktivity s.r.o., Boženy Němcové 1799/6, 669 02 Znojmo a Rabbits Znojmo, z.s.,
Bezkov 66, 669 02 Bezkov. Zákonný zástupce tímto prohlašuje, že se řádně seznámil, plně porozuměl a bez výhrad
souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro závod Kaskáda Race a všemi souvisejícími dokumenty (Pravidly závodu
Kaskáda Race, Potvrzením o seznámení s Všeobecnými podmínkami závodu Kaskáda Race a souvisejícími
dokumenty, Podmínkami ochrany osobních údajů včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka Kaskáda
Race) a prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil, plně jim porozuměl a bez výhrad s nimi souhlasí i zastupovaný.

V _______________________________

dne ______________________

podpis zákonného zástupce _________________________________________

