Biedrība” Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība”
Aizpriežu iela 18, Rīga, LV-1006

Likumiskā pārstāvja
_____________________________________________ (vārds, uzvārds)
_____________________________________________ (tālr.nr, e-pasts)

APLIECINĀJUMS
(vajadzīgo
pasvītrot))
Ar
šo
apliecinu,
ka
mana
aizbilstamā
dēla
/
meitas
__________________________________________________, (personas kods _____________-___________)
veselības stāvoklis atļauj viņam nodarboties ar spotiskām aktvitātēm un drīkst piedalīties sacensībās “Sezonas
noslēgums - Baltic Downhill Cup #4”. Pasākums notiks 2022 .gada 16. oktobrī, „Riekstukalnā”, Baldones
pagastā, Ķekavas novadā..

Esam kopīgi iepazinušies ar pasākuma norises nolikumu un iekšējās kārtības noteikumiem (uzvedības
noteikumi, pasākumu programmu, u.c.).
Esmu informēts/-a, ka mans aizbilstamais piedalās sacensībās ar augstu traumu risku un uzņemas pilnu
atbildību par savu veselības atbilstību sacensībās, ka ievēros sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes
atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību un treniņu laikā.
Ar šo apliecinu, ka piekrītu, ka gadījumos, ja no mana aizbilstamā puses netiks ievēroti šie noteikumi,
vai citos ārkārtas gadījumos pasākuma organizatora pārstāvis informē mani zvanot uz tālruņa numuru
______________________________ un nepieciešamības gadījumā mans aizbilstamais tiek atskaitīts no
turpmākas dalības pasākumā, tiek segti mana aizbilstamā darbības vai bezdarbības rezultātā radušies
zaudējumi un es esmu atbildīgs/-a par mana aizbilstamā nogādāšanu dzīves vietā.
Esmu informēts, ka, aizdomu gadījumā par mana aizbilstamā alkohola vai citu apreibinošu vielu
lietošanu, tiks ziņots medicīnas iestādei un policijai.
Ar šo, es kā sava nepilngadīgā bērna ___________________________________(māte/tēvs/aizbildnis/aizgādnis
– atbilstošo pasvītrot) saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punktu un 11.panta 1.punktu piekrītu
pasākuma procesa publiski pieejamu zonu ietvaros iegūstamās bērna personiskās informācijas (personīgā attēla, balss un
citu saistīto personas datu) video un audio fiksācijai, kā arī izmantošanai ar mērķi informēt un izglītot par pasākuma laikā
īstenotajām aktivitātēm, ar mājas lapas, bukletu, sociālo vai citu mediju starpniecību pēc iestādes ieskatiem un bez
iepriekšējas papildu saskaņošanas, kas ietver sevī personas datu izpaušanu un/vai nodošanu trešajām personām; piekrītu
iegūto personas datu izmantošanai pasākuma procesa norises pārbaudei pretenziju gadījumā no apmācību dalībniekiem
vai organizētajiem. Baldones novada jauniešu centrs neatbild par video un/vai audio novērošanu, ko pasākuma norises
telpās vai citās vietās veic citas fiziskās un juridiskās personas citiem mērķiem un saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likuma 11.panta 1.punktu piekrītu turpmāko norādīto sensitīvo personas datu apstrādei, lai nodrošinātu
pasākuma norisi. Minētie personas dati tiks nodoti medicīnas personālam vai policija tikai ārkārtas situācijas gadījumā.

_____________________________ (vārds, uzvārds)
___________ (vieta), 2022.gada ____._______________
_____________________________ (paraksts)

