CENTRUM TESTÓW MAŁYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA
(osoby niepełnoletniej)

Ja, IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: ………………………………………………….
LEGITYMUJĄCY SIĘ DOWODEM OSOBISTYM NR: ……………………………
TELEFON: ……………………………………………………………………………
ADRES E-MAIL: …………………………………………………………………...
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (UCZESTNIKA): ………………………………………………………………………
Oświadczam, że
1.
2.

3.

znane są mi postanowienia aktualnej wersji Regulaminu Centrum Testów Małych Pojazdów
Elektrycznych,
wyrażam zgodę na korzystanie z Toru przez moje dziecko/mojego podopiecznego wskazanego
powyżej jako Uczestnika, na zasadach określonych z Regulaminem, które przyjmuję w całości do
stosowania,
nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne dziecka/podopiecznego i jestem
świadomy(a) ryzyka wypadków mogących zaistnieć w trakcie korzystania z toru testowego przez
moje(go) dziecko/podopiecznego*.

Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny bierze udział w testach pojazdów elektrycznych na torze
testowym na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Ponoszę odpowiedzialność karną
i cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone podczas w/w testów przez moje
dziecko/podopiecznego.
Przeczytałem i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych
skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody jak i również ewentualny uszczerbek na
zdrowiu dziecka/podopiecznego spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania testów
pojazdów elektrycznych.
Akceptuję, że właściciel Centrum Testów Małych Pojazdów Elektrycznych nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestnika lub innych uczestników testów.
Wykluczenie odpowiedzialności staje się skuteczne z zaakceptowaniem regulaminu, komunikatów
i obowiązuje wszystkich uczestników.
*Oświadczenie ma charakter jednorazowy

……………………………………...………….
DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych
CENTRUM TESTÓW MAŁYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Ja niżej podpisana/y:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, numeru telefonu, adresu email, oraz innych danych w celu realizacji usługi,
tj. odpłatnego udziału w testach małych pojazdów elektrycznych organizowanych przez Centrum
Testów Małych Pojazdów Elektrycznych,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu poczty
elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług
oferowanych przez Centrum Testów Małych Pojazdów Elektrycznych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz mojego numeru telefonu w celu prowadzenia działań
marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych
systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,
- wyrażam zgodę na zamieszczanie, udostępnianie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
w związku z udziałem w odpłatnych testach małych pojazdów elektrycznych na torze testowym
prowadzonym przez właściciela Centrum Testów Małych Pojazdów Elektrycznych. Zgoda dotyczy
wykorzystania wizerunku na materiałach informacyjnych i reklamowych, stronie internetowej
Centrum Testów, w serwisach społecznościowych (m. in. facebook, instagram) zgodnie z art. 81 ust. 1
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub
nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Centrum Testów oraz wykorzystane
w materiałach promocyjnych i publikacjach oraz w serwisach społecznościowych.
Zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
Jakuba Klawitera prowadzącego Centrum Testów Małych Pojazdów Elektrycznych, z tytułu
wykorzystywania wizerunku, głosu, nagrań, moich wypowiedzi na potrzeby określone
w oświadczeniu.
Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, oraz
że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na
ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji usługi.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

………………………………………….
data i czytelny podpis

