SOUHLAS S ODPOVĚDNOSTÍ ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY
A SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s platnými pravidly ACES (WW2, WW1) a s
právními předpisy v závazných i doporučujících částech zavazuji se je dobrovolně respektovat,
zejména s ohledem na bezpečnost ostatních účastníků soutěže, návštěvníků, pořadatelů a
dalších osob nacházejících se v prostorech konání soutěže. Přijímám odpovědnost za všechny
škody na zdraví i majetku, které způsobím. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s
platnými právními předpisy (k dispozici u pořadatelů) vztahujícími se k odpovědnosti za vznik
škod na zdraví, životech a majetku a zavazuji se je dodržovat a respektovat, zejména s ohledem
na bezpečnost ostatních účastníků soutěže, návštěvníků, pořadatelů a dalších osob
nacházejících se v prostorech konání soutěže. Svým podpisem potvrzuji, že si jsem vědom, že
odpovídám i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, přístroje,
zařízení nebo jiné věci, které jsem použil anebo hodlal použít a že se této povinnosti nemůže
zprostit. Pokud mojí činností dojde ke způsobení škody pořadateli soutěže nebo třetím
osobám i z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem, jsem srozuměn se skutečností, že jsme povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady. Zavazuji se, že budu předcházet vzniku uvedených škod. V případě, že bude zjištěna
jakákoliv škoda, se zavazuji, že budu aktivně spolupracovat se zástupcem pořadatele a
poškozeným na zjištění rozsahu i důvodu vzniku škody. Prohlašuji, že mám uzavřenou
pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s mojí
činností, a to na pojistnou částku minimálně ve výši 0,5 mil. €.
Svým podpisem dávám spolku Aircombat CZ, z.s. jako organizátorovi WASG 2018 a správci
osobních údajů souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, příjmení, datum
narození, národnost) podle GDPR pro potřeby přípravy soutěže, zpracování výsledků a pro
prezentaci soutěže v tištěných i digitálních médiích. Zároveň dávám souhlas s užitím
podobenky, dalších snímků a obrazových i zvukových záznamů, týkajících se mé osoby,
pořízených v průběhu akce WASG 2018. Souhlasím s jejich možnou následnou úpravou.
Spolek Aircombat CZ, z.s. má právo tyto snímky volně používat dle potřeby, reprodukovat
(např. na svých webových stránkách, kronice, výstavách, prezentacích apod.), bez nároku na
odměnu podepsaného. Tímto svým podpisem stvrzuji, že se tento materiál stává majetkem
spolku Aircombat CZ, z.s.
za spolek Aircombat CZ, z.s.
Ing.arch. Pavel Dvořák (jednatel)
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