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ALULÍROTT kijelentem, hogy a MEGBÍZOTT által szervezett, a megrendelésben körülírt program(ok)on használandó eszközökhöz szükséges oktatást megkaptam,
az ismereteket elsajátítottam, és az eszközök használatára vonatkozó szabályokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy sem a részemre átadott
eszköz, sem a megbízott felelősségbiztosítással nem rendelkezik, ezért a szabálytalan eszközhasználatból eredő, eszközben bekövetkezett kárért, továbbá kívülálló harmadik
személynek okozott kárt én vagyok köteles megtéríteni. Igazolom, hogy az eszközök használatához szükséges, alább részletezett testfelépítési paramétereknek megfelelek.
Legalább 100 cm magasság. Minimum súly: 25 kg. Maximum súly: 120 kg. Igazolom, hogy ezen útmutatót elolvastam, pontjainak tartalmával a közös értelmezés után tisztában
vagyok. Tudomásul veszem, hogy a használati utasítás betartása kötelező, attól eltérni még saját felelősségre sem lehet. Tudomásul veszem, hogy a programszervezőt
a használó saját hibájából, a felelőtlen használatból eredő balesetért felelősség nem terheli, kárigénnyel vele szemben e tekintetben nem élhetek. A programon használt
eszközök mindegyikét a saját felelősségemre veszem igénybe és csak a rendeltetésének megfelelően használom. Tudomásul veszem, hogy a nem rendeltetésszerű használat
során az eszközökben bekövetkezett bárminemű kárt megtéríteni köteles vagyok. Tudomásul veszem, hogy az eszközök csak látótávolságon belül használhatók. Tudomásul
veszem, hogy a közlekedési eszközök használata során bármely dologban, vagyonban bekövetkező kárt, illetve balesetből eredő személyi sérülések költségeit köteles vagyok
magam viselni. Ha a kijelölt területet (túra-útvonalat) elhagyom, illetve veszélyeztetem saját vagy mások testi épségét (pl.: ütközöm), kizárom magam a közlekedési eszköz
további használatából. Jelen nyilatkozatot szabad akaratomból tettem, annak pontjaival egyetértek. A nyilatkozat megtételekor semmiféle befolyásoltság alatt nem álltam,
azt cselekvőképességem teljes tudatában tettem, s magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Nem rendelkezem testi fogyatékosságból eredő mozgáskorlátozottsággal.
A Megbízott által alkalmazott Általános Szerződéses Feltételeket megismertem, (hsb.hu/ASZF.pdf), azt velem a túra megkezdése előtt a helyszínen a Megbízott ismertette,
az abban foglaltakat tudomásul veszem és az aláírásommal elfogadom.
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Alulírott, mint megbízó kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen HOZZÁJÁRULOK, hogy a közölt személyes adataimat a megbízott Mátra Túrakerékpár és Segway
Klub (3232 Gyöngyös, Pálosvörösmarti út 70. Ny.sz: 10-02-0001167, adószáma: 18576724-2-10, képviselője Ocela Tibor Csaba elnök) mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:
A Megbízott által szervezett túrákon való részvétel. A megbízás teljesítése során előforduló személyes adatokkal történő azonosítás. Folyamatos elérhetőség érdekében saját
mobiltelefon és e-mail cím használata, túrán készült fotók, hírlevelek megküldése érdekében. Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim
kezelésével összefüggésben: az Egyesület fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített
célú megkereséshez az érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását papír alapú nyilatkozat útján adja meg. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy,
aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Egyesület személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik
megismerheti az adatokat): az Egyesület vezetője, az ügyintézési feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám,
e-mail cím. Az adatkezelés helye: az Egyesület székhelye és telephelyei. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig érvényes.
Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását,
jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz. Kijelentem, hogy az adatkezelő által (a hsb.hu/GDPR.pdf) közzétett adatkezelési tájékoztatót megismertem, s az abban foglaltakat tudomásul veszem.
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LIABILITY VAIWER
I, the above signed, hereby declare that I have received training, acquired the skills and learnt the rules concerning the use of the pieces of equipment leased for the
programme organised by the company indicated in the header and I will accept the rules as legally binding for me. I understand that neither the equipment I use nor the
organiser have liability insurance and as a result I am solely responsible for any damage caused by inappropriate use and I am to pay for all damage caused including
that induce to third parties. I also declare that I fit within the physical parameters detailed in the instruction manuals. I declare that I have read the instruction manual,
and I fully understand its points with their explanation. I am aware that the regulations of the instruction manual are compulsory, from which no deviation is possible,
even at one’s own responsibility. I am aware that the leaser cannot be held responsible liable for any accidents and damages arising from the user’s own careless
actions or irresponsible usage. Any of the pieces of equipment I use is a dangerous device; I use it on my own responsibility and for its proper purpose. I am aware
that I am held liable for any damage occurring from improper usage. I have fully understood that the vehicles can be used within sight, and changing riders during
one tour is forbidden. I am aware that I am liable for any injuries or damages in any possessions arising from accidents while using the vehicle. If I leave the assigned
area (training track, tour route) or endanger my own or others’ physical integrity (eg. crash), I exclude myself from the use of the vehicle. I have made this statement
of my own free will, and I agree with all the points. I am in full awareness of my responsibility and capacity at the time of signing the statement and I will accept it as
legally binding for me. I do not have any handicap resulting from physical disability. I read and understood the General Contractual Conditions (hsb.hu/ASZF.pdf), the
company shared this information with me before starting the programme, so I accept and acknowledge those by signing this document.
DATA PRIVACY NOTICE
I, the above signed declare that by signing this document I VOLUNTARILY AGREE to Mátra Túrakerékpár and Segway Club/Association/ (3232 Gyöngyös, Pálosvörösmarti
út 70. Reg. no.: 10-02-0001167, tax no.: 18576724-2-10, represented by Tibor Csaba Ocela president) to handle my personal data for the following purposes: (1)
participation in the tours organised by the contractor, (2) personal identification during the programme, (3) using the mobile phone number and the e-mail address for
continuous contact, sending tour photos and newsletters. The data handler informed me about the following related to the use of my personal data: the Association
uses my data for the above listed purposes based on my written consent which is clearly expressed hereby. I agree on being contacted in the forms above by signing this
document. Handling data refers to all persons who gave their consent to the Association to use their data for the above listed purposes. People who can have access to
personal data: (1) the president of the Association, (2) all employees whose work description contains this and are involved in customer relations. Data in use: name,
address, telephone number, e-mail address. Location of the data handling: headquarters and subsidiaries of the Association. Duration of data handling: until revocation
of the present authorisation. I understand that I can ask the data handler to access my personal data, correct or edit those, delete or restrict their use, roam my data
if needed and withdraw my consent at any time without further explanation or reasoning. In case of litigation I may turn to the National Authority for Data Protection
and Information Freedom. I declare hereby that I read and understood the Association’s General Data Protection Regulation (hsb.hu/GDPR.pdf) and acknowledge all
matters stated there.

VERANTWORTUNGSERKLÄRUNG
Als Unterzeichnender erkläre ich, dass ich den Gebrauch der Geräte, die von der im Titelkopf genannten Firma organiserten, an den in der Bestellung beschriebenen
Programmen verwendet werden, im Rahmen eines Unterrichts kennen gelernt habe, die zum Gebrauch nötigen Kenntnisse beherrsche und mich zur Einhaltung
der Regeln verpflichte. Ich bestätige, dass ich den vorgeschriebenen körperlichen Anforderungen entspreche. Mindestgröße: 100 cm, Mindestgewicht: 30 kg.
Höchstgewicht: 120 kg. Ich bestätige, dass ich die Gebrauchsanweisung gelesen habe, mit dem Inhalt der einzelnen Punkte nach der gemeinsamen Auslegung
im Klaren bin. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Beachtung der Vorschriften der Gebrauchsanweisung obligatorisch ist, eine Abweichung nicht einmal auf eigene
Verantwortung möglich ist. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Veranstalter für die Unfälle des Verbrauchers aus eigenem Fehler oder vorschriftswidrigem Gebrauch
keine Verantwortung trägt, ein Schadenersatzanspruch gegen ihn in diesem Fall nicht akzeptiert wird. Jedes an dem Programm verwendete Gerät nehme ich
auf eigene Verantwortung in Anspruch und verwende sie nur bestimmungsgemäß. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich allerlei Schäden wegen ordnungswidrigen
Gebrauchs ersetzen muss. Ich nehme zur Kenntnis, dass weder mir zur Verfügung gestellte Gerät, noch der Beauftragte über eine Haftpflichtversicherung verfügt,
deshalb muss ich den Geräteschaden wegen vorschriftswidrigen Gebrauchs, bzw. den Schaden, den ich außenstehenden Personen zugefügt habe, selbst ersetzen.
Wenn ich vom markierten Gebiet (Tour- Route) abweiche, mich selbst oder die anderen Teilnehmer in Gefahr bringe (z.B.: durch Zusammenstoß), schließe ich mich
vom weiteren Gebrauch des Gerätes aus. Bei der Erklärung stand ich unter keinem Einfluss, ich habe die Erklärung in Lage der Handlungsfähigkeit abgegeben. Ich
verfüge über keinerlei körperliche Behinderung. Die vom Beauftragten genutzten Allgemeine Geschäftsbedingungen habe ich kennen gelernt und der Beauftragte
hat sie mir vor dem Tour-Beginn erklärt. Den Inhalt nehme ich zur Kenntnis und akzeptiere ihn mit meiner Unterschrift.
ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG ZUR VERWALTUNG DER PERSÖNLICHEN ANGABEN
Unterzeichnender, als Auftraggeber hiermit erkläre ich, dass ich mit der Übergabe dieses Dokuments freiwillig zustimme, dass der Beauftragte Mátra Túrakerékpár és
Segway Klub (3232 Mátrafüred, Pálosvörösmarti út 70. (St.-Nr.: 18576724-2-10), Vertreter: Ocela Tibor Csaba) meine persönlichen Angaben als Verwalter zu folgenden
Zielen verwaltet: Teilnahme an den Touren, die der Beauftragte organisiert. Identifizierung der Person während der Auftragserfüllung aufgrund der persönlichen
Angaben. Nutzung der E-Mail-Adresse und des Handys, zwecks Zusendung der Fotos und Videos der Touren. In Bezug auf die Verwaltung meiner persönlichen Angaben
hat mir der Verwalter folgende Informationen mitgeteilt: Rechtliche Grundlage der Verwaltung durch den Verwalter ist meine eindeutige und klare Zustimmung zur
Verwaltung meiner persönlichen Angaben zwecks o.g. Zielen. Die eindeutige Zustimmung dazu erfolgt in Form eines Dokuments auf Papier. Der Kreis der Betroffenen:
jede natürliche Person, die ihre eindeutige Zustimmung zur Verwaltung ihrer persönlichen Angaben zwecks o.g. Zielen dem Verwalter übergibt. Die persönlichen
Angaben können von folgenden Personen kennen gelernt werden: Leiter der Sportverein, die mit der Sachbearbeitung beauftragten Personen. Aufzählung der
verwalteten persönlichen Angaben: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Ort der Verwaltung der Angaben: Sitz und Niederlassungen der Sportverein. Dauer der
Verwaltung der Angaben: Gültig bis Widerruf der Zustimmung. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich Recht habe, beim Verwalter meine persönlichen Angaben
zu kontrollieren, korrigieren, löschen zu lassen, ihre Nutzung zu begrenzen. Ich bin berechtigt, meine Angaben zu übertragen, meine Zustimmung zeitlich unbegrenzt
zu widerrufen, bzw. mit meinen Beschwerden an die Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit zu wenden. Ich erkläre, dass ich die vom Verwalter
zur Verfügung gestellte Datenverwaltungs-Broschüre kennengelernt habe und deren Inhalt zur Kenntnis genommen habe.

