OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA EVENTU
WIELTON DEMO TOUR

W związku z moim uczestnictwem w imprezie Wielton Demo Tour (dalej w skrócie jako „Event”), której
współorganizatorem jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Felicji Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225220, NIP: 899-24-62-770, REGON: 932842826
(dalej w skrócie jako „Organizator") niniejszym oświadczam, że:
Oświadczenia dotyczące organizacji, przebiegu i bezpieczeństwa podczas Eventu:
1. akceptuję ryzyko związane z Eventem, oraz aktywnościami mającymi miejsce w trakcie Eventu,
2. zobowiązuję się podporządkować wszelkim uwagom, poleceniom i komunikatom Organizatora oraz
jednostek mu podległych, w tym: kierowników, inspektorów oraz koordynatorów;
3. zobowiązuje się przestrzegać powszechnie przyjętych zasad BHP oraz zasad bezpieczeństwa;
4. jestem w pełni świadomy możliwości wystąpienia ryzyka uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeń ciała,
kalectwa lub śmierci, a także utraty lub uszkodzenia mienia oraz wystąpienia innych zdarzeń podczas
mojego uczestnictwa w Evencie w przypadku niezastosowania się do zasad lub do poleceń osób, o
których mowa odpowiednio w pkt. 2 i 3 powyżej;
5. zobowiązuję się dochować należytej staranności w trakcie trwania Eventu, której można by racjonalnie
oczekiwać od przeciętnego uczestnika Eventu w określonych okolicznościach w celu zminimalizowania
ryzyka wystąpienia wskazanych powyżej zdarzeń;
6. mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni akceptuję
powyższe warunki. Oświadczam, że w całości przeczytałem treść powyższego oświadczenia, w pełni je
rozumiem i akceptuję.
Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych.
Mając na uwadze postanowienia art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej w skrócie
jako „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Felicji
Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000225220, NIP: 899-24-62-770, REGON: 932842826 (dalej w skrócie jako „ADO”);
2. Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz nr PESEL będą przetwarzane przez ADO w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi powstać w wyniku
zdarzeń opisanych w pkt. 3 powyżej w pierwszej części niniejszego oświadczenia. Kategoriami odbiorców,
którym Państwa dane osobowe wskazane w niniejszym punkcie zostaną ujawnione przez ADO będą:
kancelarie prawne oraz inne podmioty reprezentujące interesy ADO w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami;
3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku (na zdjęciu lub filmie promocyjnym) będą przetwarzane
przez ADO w celach marketingowych własnych produktów oraz promocji marki i dobrego wizerunku ADO
w mediach społecznościowych („social media”), w szczególności Facebook, Linkedin oraz w gazetce
zakładowej ADO. Przetwarzanie przez ADO wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się
zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osób, których dane
dotyczą. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe wskazane w niniejszym punkcie zostaną
ujawnione przez ADO są: pracownicy, współpracownicy, klienci, kontrahenci ADO, jak również
użytkownicy mediów społecznościowych wskazanych w niniejszym punkcie.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 powyżej (imię, nazwisko oraz nr PESEL) będą

6.

7.

8.

9.

przetwarzane przez okres niezbędny do obrony interesów ADO oraz przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń tam wskazanych. Natomiast dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej
(wizerunek) będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu przez Państwa, co
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez ADO Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub
umownym, ani też nie jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana
do ich podania, natomiast niepodanie tych danych uniemożliwi Państwu uczestniczenie w Evencie.
Osoba, której dane dotyczą, nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

