Provozovatel: Boleslav Morys,
UM PARKOUR PARK, IČO 06544215

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA SPORTOVIŠTĚ UM PARKOUR PARK
Já/jméno dítěte _________________________, datum narození ________________,
bydliště: ________________________________________________________
tímto čestně prohlašuji že,
1) Hodlám provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci sportoviště UM PARKOUR PARKU NA VLASTNÍ
ODPOVĚDNOST A NEBEZPEČÍ a jsem si vědom všech možných rizik s nimi spojených.
2) Jsem starší 18 let (u mladších 18 let je třeba podpis zákonného zástupce).
3) Jsem si přečetl Všeobecné obchodní podmínky, Provozní řád SPORTOVIŠTĚ, Pravidla a doporučení pro
veškerá sportoviště a svým podpisem stvrzuji, že vše bezvýhradně akceptuji a souhlasím s tím, abych byl v
případě porušení pravidel vykázán z prostorů provozovatele. Veškeré dokumenty jsou dostupné na
www.umparkourpark.cz - Provozní řád.
4) Nejsem si vědom žádného onemocnění ani jiného zdravotního omezení, které by se mohlo negativně
projevit na mém zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.
5) Provozování veškerých sportovních činností přizpůsobím svým schopnostem a zdravotní kondici. V případě
jakýchkoli zdravotních potíží budu bezodkladně informovat provozovatele nebo pracovníka sportoviště.
6) Se vzdávám nároku na náhradu škody na zdraví i majetku, která by mi mohla vzniknout v důsledku
provozování sportovní činnosti v rámci sportoviště UM PARKOUR PARK, vyjma škod způsobených
neadekvátním technickým stavem zařízení. S tímto vědomým rizikem jsem se rozhodl do sportoviště vstoupit a
beru na vědomí, že sporty v něm provozované jsou s rizikem zranění neoddělitelně spojené.
7) Souhlasím se zpracováním a uchováváním osobních údajů pro potřeby provozovatele.
8) V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. souhlasím s pořizováním jakéhokoliv obrazového či
zvukového materiálu během mé návštěvy areálu a jeho dalším použitím pro bezpečnostní a propagační
potřeby provozovatele. Souhlasím, aby pořízené materiály provozovatel sportoviště uchovával jak v papírové,
tak v elektronické podobě a používal je k výše uvedeným účelům a to bez jakéhokoli časového omezení.
9) Informace a údaje poskytnuté v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné.
10) Souhlas se zpracováním osobních údajů: Tímto souhlasím, aby UM PARKOUR PARK provozovanou
majitelem BOLESLAVEM MORYSEM, IČ: 06544215, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)
zpracovávala, shromažďovala a uchovávala mé osobní údaje. Beru na vědomí a souhlasím, že tyto osobní údaje
budou zpracovávány provozovatelem BOLESLAVEM MORYSEM a dále zpracovatelem, se kterým bude mít
uzavřenu smlouvu ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Souhlasím, že mé osobní údaje budou
zpracovávány a uchovávány v klientském registru SPORTOVIŠTĚ UM PARKOUR PARKEM pro účely předávání
propagačních informací spojených s produkty a službami, které společnost nabízí v souladu s ustanoveními
zákona o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že požádám-li o informaci o zpracování mých osobních
údajů, je provozovatel BOLESLAV MORYS povinen v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mi
informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud zjistím nepřesnosti v údajích zpracovávaných
provozovatele, Boleslavem Morysem jsem oprávněn/a žádat, aby provozovatel Boleslav Morys provedl opravu,
doplnění, blokaci či likvidaci mnou poskytnutých osobních údajů. Shora uvedený souhlas uděluji na dobu
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje provozovatelem
Boleslavem Morysem zpracovávány s výjimkami stanovenými zvláštním zákonem. Kontaktní email:
______________________________ Telefon: ______________________ V Ostravě dne: ________________
Podpis návštěvníka / zákonného zástupce: _______________________________________ (u osob mladších 18
let je třeba podpis zákonného zástupce)
www.umparkourpark.cz

Tel.: 724 000 944

info@umparkourpark.cz

