FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT A CSÚSZÓPÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 6. ÉLETÉVÜKET
BETÖLTÖTT, 14. ÉLETÉVÜKET BE NEM TÖLTÖTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

A WOL Élet Szava táborban csak az a 14. életévét be nem töltött, de 6. életévet már betöltött kiskorú veheti igénybe
a táborban található erdei drótkötél siklópályákat, akinek a szülője, gondviselője, törvényes képviselője olvashatóan és
pontosan kitölti, majd aláírja ezt a Felelősségvállalási nyilatkozatot.

KÉRJÜK OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

A siklópályát igény bevevő személy neve: .......................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................................................................................
Telefonszáma: ..................................................................................................................................................................

Szülő, gondviselő / törvényes képviselő neve: .................................................................................................................
Lakcíme: ............................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...................................................................................................................................................................

Alulírott kijelentem, hogy igénybe kívánom venni a táborban található drótkötél siklópályát.
IGEN
NEM

(karikázza be a megfelelő választ)

Ha igénybe kívánom venni a csúszó pályát:
1. Kijelentem, hogy a WOL Élet Szava (ÜZEMELTETŐ) által üzemeltetett drótköteles siklópályákat és az általa
rendelkezésemre bocsátott felszerelést (beülő, heveder, karabinerek, kantár, csiga, sisak), melynek értéke
személyenként 70.000.- Ft, saját felelősségemre rendeltetésszerűen használom.
2. Használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére.
3. Tudomásul veszem, hogy ezeknek a siklópályáknak a használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon
személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által
meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a pályát.
4. Kijelentem, hogy ezen feltételeknek megfelelek és ezeket a követelményeket megtartom, az eszközöket és a
pályákat az ÜZEMELTETŐ munkatársai által betanított módon használom, a szükséges ismereteket a kötelező
gyakorló pályán sajátítom el.
5. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása
alatt nem állok, és nem szenvedek olyan betegségben, mely a pályák biztonságos igénybevételében akadályozna
vagy gátolna.
6. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a felszerelést és a pályát
és ezáltal okozok magamban vagy harmadik félben sérülést vagy egyéb kárt, az ÜZEMELTETŐ nem vonható
felelősségre.
7. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a sérülés a felszerelés (beülő, heveder, karabinerek, kantár, csiga, sisak) és
/ vagy a pálya rendeltetésszerű használatából adódik, az az ÜZEMELTETŐ felelőssége.
8. Tudomásul veszem, hogy a csúszó pálya kizárólag az Üzemeltető munkatársának vagy általa megbízott felügyelete
mellett használható. Felügylet nélkül a pálya használata tilos!

Szülő/gondviselő/törvényes képviselő aláírása:
...........................................................................................................................................................................................

Kelt.: Tóalmás, 2022. ........................................................................................................................................................

Adatkezelési nyilatkozat:

Az adatkezelés célja: a kérelmező gyermekének táborozása során csúszó pálya használata.
Az adatkezelés jogalapja: a szülő/gondviselő hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben
azonban gyermeke nem használhatja csúszó pályánkat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig történt
adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés időtartama: az igénybevételtől számított egy év.
Adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők: Adatkezelő erre feljogosított munkatársai és önkéntesei, akiknek a
feladatuk végzéséhez feltétlen szükséges,
Az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége: Joga van kérni Adatkezelőtől a kezelt személyes adataihoz való hozzáférést,
adatai törlését, helyesbítését, korlátozását, valamint megilleti az adathordozhatóság joga, továbbá tiltakozhat
személyes adatai kezelése ellen.
Jogainak sérelme esetén kérjük forduljon közvetlenül az adatkezelőhöz, annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, hogy
sérelme minél előbb orvoslást nyerjen. Amennyiben úgy látja, hogy jogai nem nyernek orvoslást, panaszával fordulhat
közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055
Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. ; telefon: +36 1 391 1400; e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu/kapcsolat.html ), továbbá jogait bíróság előtt is érvényesítheti.
Az Önt megillető jogok tartalmáról részletes tájékoztatást talál a www.eletszava.org/adatvedelem weboldalon.
Kérésére a tájékoztatót kinyomtatva is rendelkezésére bocsátjuk.

Adatkezelő: WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány
Képviseli: Alex Konya
e-mail: info@eletszava.org,

Adatvédelmi tisztviselő:
dr. Frank Edit
e-mail: drfrankedit@t-email.hu

telefonszám: +36 29 800 700
cím: 2252 Tóalmás, Kókai u. 2.

telefonszám: +36 30 280 6918
cím: 1122 Budapest, Maros u. 7. fsz. 2.

FENTI TÁJÉKOZTATÁST MEGÉRTETTEM. A MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULOK.

Tóalmás, 2022. …………………………………….

…………………………………………………………………………………
Aláírás

