
Oświadczenie zawodnika Hold Fast 

 

1. Informuję, że znam regulamin zawodów Hold Fast  i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach Hold Fast i nie są mi znane żadne powody o 

charakterze zdrowotnym (w tym posiadam umiejętność pływania) wykluczające mnie z udziału oraz że startuję 

w zawodach Hold Fast na własną odpowiedzialność.  

3. Potwierdzam, że dobrowolnie biorę udział w zawodach Hold Fast oraz że jest to świadoma decyzja podjęta z 

zachowaniem wystarczającego na nią czasu.  

4. Niniejszym oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas udziału w 

zawodach Hold Fast, w szczególności ryzyka wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także 

szkód i strat o charakterze majątkowym, w szczególności z uwagi na niebezpieczeństwo upadku do rzeki z liny. 

W związku z moim uczestnictwem w ww. zawodach przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu, 

jednocześnie w możliwie największym zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, zrzekam się 

wszelkich roszczeń wobec organizatora i zwalniam jego z odpowiedzialności, a także wobec poszczególnych 

właścicieli, pracowników, partnerów kontraktowych, przedstawicieli, partnerów medialnych, 

współpracujących organizacji, sponsorów lub podmiotów świadczących opiekę zdrowotną. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Agencję Reklamowo-

Artystyczną „Top-Art” z siedzibą w Sopocie przy ul. 23 Marca 77 E  dla potrzeb związanych z organizacją 

zawodów Hold Fast.  

6.  Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez administratora Agencję 

Reklamowo-Artystyczną „Top-Art” z siedzibą w Sopocie przy ul. 23 Marca 77 E, mojego wizerunku utrwalonego 

w postaci zdjęć i filmów dla potrzeb związanych z promocją zawodów Hold Fast. Zgoda obejmuje wszelkie 

formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium.  

7. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

8. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w regulaminie, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA O STANIE ZDROWIA W ZWIĄZKU EPIDEMIĄ COVID-19  

Oświadczam, że:  

1. Według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowa/y, nie posiadam żadnych objawów zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.  

 

2. Oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie, nie jestem pod nadzorem epidemicznym oraz w ciągu 

ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą chorą na COVID-19.  

 

3. Oświadczam również, że jestem przygotowany(a) do stosowania się do wytycznych i regulaminów 

uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 

higieny.  

 

4. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania nieprawdy.  

 

…...........................................      …...........................................  

Miejscowość i data        Czytelny podpis uczestnika 

 

 

 



Klauzula informacyjna o danych osobowych dla uczestników zawodów 

Hold Fast w Elblągu  

w dniu 25.06.2022 r. 

 

 

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Reklamowo-Artystyczna „Top-Art” z siedzibą w 

Sopocie przy ul. 23 Marca 77 E zwana dalej Administratorem;  

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

3. Kontakt do Inspektora danych osobowych Administratora to: e-mail: iodo@topart.pl  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją zawodów Hold Fast oraz w 

celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (RODO), 

6. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, w przypadku niepodania danych, udział w Hold 

Fast jest niemożliwy,  

7. Posiada Pani/Pan prawo do:  

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

3) przenoszenia danych,  

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat. 

 

 

 


