FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
Alulírott…………………………………………(név)……………………………………..……………
…….….…………………..(lakcím)………………………………………………(születési,hely,idő)
…..…………………..…(gépjármű rendszáma)…………………………………………….(típusa)
…………………………..(jogosítvány száma)…………………………………….…(mobiltelefon)
……………………………………………………(e-mail cím),
Hungaroring Pályanap (továbbiakban Rendezvény) résztvevője, büntető- és polgári jogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Rendezvény során:
- a fent megjelölt gépjárművet saját felelősségemre vezetem;
- a versenyirányítás és a pályabírók által adott utasításokat maradéktalanul betartom;
- a gépjármű vezetéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelelek, a szükséges
okmányokkal rendelkezem;
- egészségi állapotom a Rendezvényen való részvételt lehetővé teszi;
- vezetésre alkalmas állapotban vagyok, alkohol, kábítószer és egyéb tudatmódosító szer
befolyása alatt nem állok;
- a Hungaroring Sport Zrt. Érvényben lévő egészségügyi előírásait maradéktalanul betartom,
többek között, de nem kizárólagosan a következőket: kizárólag a számomra kijelölt mosdókat
használom, viselem a maszkot vagy orr és száj eltakarására alkalmas eszközt zárt területen,
valamint minden olyan esetben, amikor nyílt területen 2 méteres távolságon belül más személy
is tartózkodik, ügyelek a rendszeres és megfelelő kézmosásra;
- a Hungaroring Sport Zrt-vel szemben felmerülő mindennemű kártérítési igényemről
lemondok;
- tudomásul veszem, hogy a Hungaroring versenypályán az általam vezetett gépjárműre nem
áll rendelkezésre biztosítás;
- tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozok mindennemű kárért, amit én magam vagy az
általam vezetett jármű okozott a versenypálya tartozékaiban, a Hungaroring teljes területén,
illetve a versenypálya létesítményeiben;
- A versenypálya csíkon bekövetkezett esetleges balesetek megítélésénél nem a közúti
közlekedésre vonatkozó szabályok az irányadóak. Az ütközések általában szokásos
versenybalesetnek minősülnek. Kiegészítő biztosítás megkötéséről szóló ajánlást
megértettem.
- tudomásul veszem, hogy a Hungaroring versenypályán kép/hang/videó felvétel is készülhet,
amelyen – mint a versenypálya használója – szerepelhetek, és ezzel kapcsolatban semmilyen
követeléssel nem élhetek a Hungaroring Sport Zrt.-vel, a Rendezvény szervezőivel, a felvétel
készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben.
Aláírásommal igazolom, hogy a részvételi és használati feltételeket, valamint a jelen
nyilatkozatot elolvastam, teljes tartalmukat tudomásul vettem, és minden leírt ponttal
maradéktalanul egyetértek.
Kelt: Mogyoród 2020……………………….

Aláírás…………………………………....

A MOTORSPORT VESZÉLYES!
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy jelen nyilatkozaton megadott személyes adataimat a Hungaroring Sport Zrt. kezelje és azokat felhasználja.
Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, résztvevők életének és testi épségének megóvása érdekében felmerülő jogi kötelezettség teljesítése,
marketing célú kommunikáció. Az adatkezelés jogalapja: az én önkéntes hozzájárulásom, illetve az Adatkezelő jogos érdeke a marketing célú
kommunikáció esetén. Az Adatkezelő az adatokat elektronikusan és papír alapon tárolja és azokat – az e-mailcím és a teljes név kivételével – 30
napon belül törli, amennyiben bűncselekményre utaló jel nem indokolja a hosszabb adatkezelést. Az e-mailcímet és a teljes nevet az Adatkezelő
marketing célú kapcsolatfelvétel céljából mindaddig tárolja, ameddig az érintett a hozzájárulását nem vonja vissza. Az Adatkezelő garantálja az
adatbiztonságot. Tudomásul veszem, hogy az érintetti jogaimmal és a jogorvoslati jogommal kapcsolatos tájékoztatást a Hungaroring Sport Zrt.
weboldalán található Adatvédelmi tájékoztatóban megismertem.

